


อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

คือ  การกระท าความผิดโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด 



ประเภทของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ์

1. โดยทางตรง  คือ กระท าความผิดโดยสร้างความเสียหายต่อ  
ระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น การเข้าสู้ระบบ 
คอมพิวเตอร์เพื่อท าลาย แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล    เป็น
ต้น 

2. โดยทางอ้อม คือ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นช่องทางในการ
กระท าความผิดอ่ืน เช่น การติดต่อเพื่อค้าประเวณีทาง
อินเทอร์เน็ต  การติดต่อซื้อขายของผิดกฎหมายทาง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 



ลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
1. เป็นความผิดที่ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เป็น

เครื่องมือ 
2. ผู้กระท าความผิดมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
3. สถานที่กระท าความผิดกับสถานที่ความผิดเกิดขึ้นมัก

ต่างสถานที่กัน 
4. ความผิดเกิดขึ้นได้หลายสถานที่พร้อมกัน 
5. ความผิดเกิดขึ้นแล้ว สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล 





1. การโจมตีเว็บไซต์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ให้ล่มใชก้ารไม่ได้ 

2. การส่งไวรัส ,สปายแวร์(spyware) หรือ สแปมเมล(์spam 
mail) ท าลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

3. การแก้ไข และขโมยไฟล์ข้อมูลส าคัญ 

4. การหลอกลวงด้วย Phishing ให้ได้ข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้บริการ 

5. การขโมยของในเกมส์แบบ Gold Farming  

6. การเข้ายึดเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ที่เรียกว่า BOTNET 
หรือ Zombie 
 





ระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลจราจรทาง 
คอมพิวเตอร์ 

ผู้ให้บริการ 

ผู้ใช้บริการ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

รัฐมนตรี 

หมวด ๑ 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

กระท าต่อคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์กระท า
ความผิด 

ม.๕: การเข้าถึงระบบคอมฯ 

ม.๖: การล่วงรู้มาตรการการป้องกัน
การเข้าถึง 

ม.๗: การเข้าถึงข้อมูลคอมฯ 

ม.๘: การดักรับข้อมูลคอมฯ 

ม.๙: การรบกวนข้อมูลคอมฯ 

ม.๑๐: การรบกวนระบบคอมฯ 

ม.๑๓: การจ าหน่าย/ เผยแพร่
ชุดค าส่ังเพื่อใช้กระท าความผิด 

ม.๑๑: Spam mail 

ม.๑๔: การปลอมแปลง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์/
เผยแพร่เนื้อหาอันไม่
เหมาะสม 

ม.๑๕: ความรับผิดของผู้
ให้บริการ 

ม.๑๖: การเผยแพร่ภาพ
จากการตัดต่อ/ดัดแปลง 

 

หมวด ๒ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

อ านาจหน้าที่ (ม.๑๘): (๑) มีหนังสือ/
เรียกเพื่อให้ถ้อยค า/เอกสาร (๒) เรียก
ข้อมูลจราจร (๓) สั่งให้ส่งมอบข้อมูลที่อยู่
ในครอบครอง (๔) ท าส าเนาข้อมูล           
(๕) สั่งให้ส่งมอบข้อมูล/อุปกรณ์                  
(๖) ตรวจสอบ/เข้าถึง (๗) ถอดรหัสลับ             
(๘) ยึด/อายัดระบบ 

ข้อจ ากัด/การตรวจสอบการใช้อ านาจ
(ม.๑๙): ย่ืนค าร้องต่อศาลในการใช้อ านาจ
ตาม ม.๑๘ (๔)-(๘) , ส่งส าเนาบันทึก
รายละเอียดให้แก่ศาลภายใน ๔๘ ชม.,  
ยึด/อายัดห้ามเกิน ๓๐ วัน ขอขยายได้อีก 
๖๐ วัน (ม.๑๘(๘))  

การ block เว็บไซต์ พนักงานเจ้าหน้าที่โดย
ความเห็นชอบของรมว.ทก.ยืน่ค าร้องต่อศาล   
(ม.๒๐) 

ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่:  (ม.
๒๒ ถึง มาตรา ๒๔)  

พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ อ้าง
และรับฟังมิได้ (ม.๒๕) 

การแต่งตั้ง/ก าหนดคุณสมบัติพนักงาน
เจ้าหน้าที่/การประสานงาน (ม.๒๘-๒๙) 

ค านิยาม ม.๓ 

ม.๑๒ บทหนัก 

กระท าความผิดนอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร์ (ม.๑๗) 

การรับฟังพยานหลักฐานท่ีได้มาตาม พ.ร.บ. ฉบับน้ี (ม. ๒๕) 

ผู้ให้บริการ 

ม.๒๖: เก็บข้อมูลจราจร 
๙๐ วันไม่เกิน ๑ ปี 

ม.๒๗: ไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือค าสั่งศาล ระวาง
โทษปรับ 

โครงสร้างพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐      

มีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศใช้ ๓๐ วัน (ม.๒) 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 



หมวด  ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
ฐานความผิดและบทลงโทษส าหรับการกระท าโดยมิชอบ   

มาตรา ๕   การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ 

มาตรา ๖    การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึง 

มาตรา ๗     การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

มาตรา ๘    การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 

มาตรา ๙    การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

มาตรา ๑๐   การรบกวน ขัดขวาง ระบบคอมพิวเตอร์ 

มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ (Spam Mail) 

มาตรา ๑๒   การกระท าความผิดต่อ ประชาชนโดยทั่วไป / ความมั่นคง 

มาตรา ๑๓  การจ าหน่าย/เผยแพร่ชุดค าสั่งเพื่อใชก้ระท าความผิด 

มาตรา ๑๔ น าเข้า ปลอม/ เท็จ /ภัยมั่นคง /ลามก/ ส่งต่อ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

มาตรา ๑๕ ความรับผิดของผู้ให้บริการ 

มาตรา ๑๖ การเผยแพร่ภาพ ตัดต่อ/ดัดแปลง 

รวม ๑๒ มาตรา 



บทก าหนดโทษ 
ฐานความผิด 

 

โทษจ าคุก โทษปรับ 

 

มาตรา ๕ เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ไม่เกิน ๖ เดือน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกนั ไม่เกิน ๑ ปี ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ไม่เกิน ๒ ปี ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน ๓ ปี ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพวิเตอร์ ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ 

มาตรา ๑๑ สแปมเมล ์

ไม่เกิน ๕ ปี 

ไม่มี 

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๒ การกระท าต่อความมัน่คง 

(๑) ก่อความเสียหายแกข่้อมูลคอมพิวเตอร์ 

(๒) กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ/เศรษฐกิจ 

วรรคท้าย เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวติ 

 

ไม่เกิน ๑๐ ปี 

๓ ปี ถึง ๑๕ ปี 

๑๐ ปี ถึง ๒๐ ปี 

 

+ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๖๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่มี 

มาตรา ๑๓ การจ าหน่าย/เผยแพร่ชุดค าสั่ง ไม่เกิน ๑ ปี ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๔ การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม ไม่เกิน ๕ ปี  ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๕ ความรับผิดของ ISP ไม่เกิน ๕ ปี    ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพผู้อื่น 

              ถ้าสุจริต ไม่มีความผิด 

ไม่เกิน ๓ ปี 

 

ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

 



หมวดที่ ๒ พนักงานเจ้าหน้าที ่
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และหน้าที่ของผู้ให้บริการ 

มาตรา ๑๘ อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๑๙      ข้อจ ากัด/การตรวจสอบการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๒๐  การใช้อ านาจในการ block เว็บไซต์ท่ีมีเนื้อหากระทบต่อ 

                         ความมั่นคงหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

มาตรา ๒๑ การเผยแพร/่จ าหน่ายชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ 

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเผยแพร่ข้อมูลท่ีได้มาตามมาตรา ๑๘ 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล 

มาตรา ๒๔ ความรับผิดของผู้ล่วงรู้ข้อมูลที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้มา 

                          ตามมาตรา ๑๘ 

มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ 

มาตรา ๒๖ ถึง ๒๗  หน้าที่ผู้ให้บริการในการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  

                          และความรับผิด หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ 

มาตรา ๒๘ การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๒๙ การรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษ จับ ควบคุม ค้น & การก าหนด 

                          ระเบียบ/แนวทางและวิธีปฏิบัติ 

มาตรา ๓๐ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  

รวมทั้งสิ้น ๑๓ มาตรา 





 
 

แนวทางในการยกร่างกฎหมาย  

การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 
  
• Electronic Commerce Act 2000 (ฟิลิปปินส์) 
 
• Computer Crimes Act 1997 (มาเลเซีย) 
 
• Computer Misuse Act (สิงคโปร์) 
 
• Unauthorized Computer Access Law 2000 
   (ญี่ปุ่น) 
 
• Information Technology Act 2000 (อินเดีย) 



การส ารวจการกระท าความผิด  
โดย FBI/CSI ปี ๒๐๐๖ 



ผลการส ารวจความเสียหาย 



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 



17 

การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 

มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
มาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น
มิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  



18 

การเจาะระบบคอมพวิเตอรโ์ดยมิชอบ 



19 

การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึง 

มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ  ถ้าน ามาตรการ
ดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่

เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ      
 



20 

การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 

มาตรา ๗  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มี
มาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้
ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
การพิจารณาฐานความผิด  

- การกระท าซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 7 อาจต้องมีการกระท า

ความผิดตามมาตรา 5 เสียก่อน  

      



21 

การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 

มาตรา ๘  ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
ผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ
เพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ   

 
 

แอบบันทึก 
username &  
password 

ผู้โจมตีระบบ 
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การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

มาตรา ๙  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ 

“มาตรา ๑๐  ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การ

ท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง 
หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

เหตุผล การก าหนดฐานความผิดค านึงถึงการก่อให้เกิดการ
ปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service) เป็นส าคัญ  



   สแปมเมล์ (Spam Mail) 

  มาตรา ๑๑  ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิดหรือปลอมแปลง
แหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 



ฟิชชิ่ง (Phishing website/email) 



เว็บไซต์ที่ถูกเจาะระบบ & ใช้เป็น 
เครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์ปลอม 
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การกระท าซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง 

มาตรา ๑๒  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐  

(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน  ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึน
ในทันทีหรือในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท  

(๒) เป็นการกระท าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายตอ่ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการ
สาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ทีม่ีไว้
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสบิห้าปี และปรับตั้งแต่
หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท  

ถ้าการกระท าความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สบิปีถึงยี่สิบปี 

 

เหตุผล ก าหนดโทษหนักขึ้นตามความเสยีหายที่เกิดขึ้น 
 



แอบเจาะระบบแก้ไข                        
วงเงินการใช้โทรศัพท์ 
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การใช้อุปกรณ/์ชุดค าสั่งในทางมิชอบ 

มาตรา ๑๓  ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้น

โดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดตาม
มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือ
มาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

เหตุผล  จ ากัดเฉพาะกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งแต่
เดิมรวมถึงฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์) ด้วย  
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ตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรืออันตรายได้ 

• Virus สร้างขึ้นเพื่อท าลายระบบและมักมีการแพร่กระจายตัวได้
อย่างรวดเร็ว 

• Trojan Horse คือ โปรแกรมที่ก าหนดให้ท างานโดยแฝงอยู่กับ
โปรแกรมท่ัวไป เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หน่ึง เช่น การขโมย
ข้อมูล เป็นต้น 
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ตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรืออันตรายได้ 

• Bombs คือ โปรแกรมที่ก าหนดให้ท างานภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด
ขึ้น เช่น Logic Bomb เป็นโปรแกรมที่ก าหนดเง่ือนไขให้ท างานเมื่อ
มีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขใดๆเกิดขึ้น 

 

 

 

• Rabbit เป็นโปรแกรมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อให้สร้างตัวมันเองซ้ าๆ 
เพื่อให้ระบบไม่สามารถท างานได้ เช่น พื้นที่หน่วยความจ าเต็ม  

• Sniffer เป็นโปรแกรมที่ก าหนดขึ้นเพื่อลักลอบดักข้อมูลที่ส่งผ่าน
ระบบเครือข่าย ท าให้ทราบรหัสผ่านของบุคคลหรือส่งโอนข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่าย 
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การน าเข้า/เผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม 

  มาตรา ๑๔   ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้ง
จ าท้ังปรับ 

  (๑) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

  (๒) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็น
เท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

  (๓) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อัน
เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิด
เกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา                  

  (๔) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพวิเตอร์ใด ๆ ที่มี
ลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได ้ 

  (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่า
เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  

 
      

     


