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คำนำ 

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้ส่วนราชการมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ  การทำงาน
เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการ
ที่ตรงกับความต้องการ เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและงานติดตั้งระบบ
สารสนเทศบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน และใช้เป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในหน่วยงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การดำเนินงานของสำนักฯและสามารถปฏิบัติงานหมุนเวียนแทนกันได้ 
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ลำดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน
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เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
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1 วัน 

จัดทำบันทกึข้อความถึง
ผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี 
เพ่ือขอใช้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ระบบปฏิบัติการ 
Microsoft 
Windows 
Server เวอร์ชั่น
ปัจจุบัน 

- 

เจ้าหน้าที่สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี 
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30 นาที 

ติดตั้ง IIS (Internet 
Information Services) 
Web Server เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สามารถ Run Web 
Server ได ้
 

- - 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

เริ่มต้น 

ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ
ขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

ติดตัง้ IIS (Internet Information 

Services) Web Server 

 

P1 



ลำดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
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15 นาที 

ติดตั้ง Microsoft Web 
Platform 5.0 เพ่ือช่วยให้
สามารถติดตั้ง Package 
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น PHP 
เป็นต้น 
 

- - 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
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30 นาที 

ติดตั้ง PHP Hypertext 
Preprocessor เพ่ือใช้
สำหรับการรับโค้ดท่ีได้
พัฒนาขึ้น 
 
 

- - 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
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ติดตั้ง Microsoft Web 
Platform 5.0 

ติดตั้ง PHP Hypertext 
Preprocessor 

สิ้นสุด 

P2 



คู่มือการปฏิบัติ 
การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้พร้อมส าหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ 

 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ส่วนราชการมีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีแสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่ง
ไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้
ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ 
 2.  เพ่ือเป็นเอกสารท่ีแสดงวิธีการท างานซึ่งสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการท่ีตรงกับความต้องการ 
 3.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและงานติดต้ังระบบ
สารสนเทศบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
 
2.  ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานน้ี มีเน้ือหาครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานต้ังแต่เริ่มการติดต้ังซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคู่มือการปฏิบัติน้ีจะอธิบายรายละเอียด
การติดต้ังซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างละเอียดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องตามหลักปฏิบัติของการติดต้ังทุกประการ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้ปฏิบัติจะต้องด าเนินตาม
ขั้นตอนเพ่ือมิให้เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการเตรียมความพร้อม 
 
3.  ค าจ ากัดความ 
 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คือ คอมพิวเตอร์ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการทรัพยากร (Resources) ต่าง ๆ ซึ่ง
ได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า หน่วยความจ าส ารอง ฐานข้อมูล และ โปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น ใน
ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)  มักเรียกว่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในระบบเครือข่ายระยะไกล ท่ีใ ช้
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือ มินิคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เรานิยมเรียกว่า  Host Computer 
และเรียกเครื่องท่ีรอรับบริการว่าลูกข่ายหรือสถานีงาน (สุจินดา  ถึงงาม, 2557) 
 ซอฟต์แวร์ คือ ชุดค าส่ังหรือโปรแกรมท่ีใช้ส่ังงานให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด าเนินการตามท่ีต้องการ 
(หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน ช 0247, สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ) 
 ระบบสารสนเทศ คือ ระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการควบคุม รายงาน หรือบันทึกข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ใช้
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
 ผู้ใช้ คือ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีได้พัฒนาขึ้นให้ผู้ใช้ใช้งาน 
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4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1.  ผู้ดูแลระบบ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีในการติดต้ัง ตรวจสอบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือให้ระบบสารสนเทศด าเนินไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน มีหน้าท่ีในการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย 
 3.  เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร มีหน้าท่ีในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชา โครงสร้างหลักสูตร 
เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบได้ 
 4.  อาจารย์ บุคลากร มีหน้าท่ีในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการกรอกผลการเรียน การติดตาม
นักศึกษา และพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เตรียมไว้ 
 5.  นักศึกษา มีหน้าท่ีในการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียน  การลงทะเบียนเรียน การขอ
ส าเร็จการศึกษา และการขอเอกสารทางการศึกษา 
 
5.  การตรวจสอบเอกสาร 

- 
 

  



3 
 

  



4 
 

  



5 
 

7.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้พร้อมส าหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ปฏิบัติต้องด าเนินตามข้ันตอนอย่าง
เคร่งครัด ห้ามมิให้ข้ามไปด าเนินการขั้นตอนอ่ืนก่อนเด็ดขาด เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติ โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ติดต้ัง IIS ( Internet Information Services) Web Server เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถ Run Web Server 
  -   ให้ด า เ นินการเข้ า เครื่ องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่ าย ผ่านโปรแกรม Remote Desktop 
Connection ดังภาพ 1 

 
ภาพ 1 หน้าจอโปรแกรม Remote Desktop Connection 

 
  -  จากน้ันให้กรอกหมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีต้องการเข้าใช้งานในช่อง 
“Computer” และคลิกปุ่ม “Connect” จะปรากฏหน้าจอส าหรับกรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านผู้ใช้ เข้าใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังภาพ 2 

 
ภาพ 2 หน้าจอส าหรับกรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านผู้ใช้ เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
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  -  เม่ือกรอกข้อมูลครบแล้วระบบจะแจ้งข้อความเพ่ือยืนยันการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายดังภาพ 3 

 
ภาพ 3 หน้าจอยืนยันการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Yes” เพ่ือเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จะปรากฏหน้าจอ
ส าหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังภาพ 4 

 
ภาพ 4 หน้าจอการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Server Manager” เพ่ือติดต้ัง IIS (Internet Information Services) 
Web Server จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 5 
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ภาพ 5 หน้าจอ Server Manager ส าหรับติดต้ัง IIS 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Add Roles and Features” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดัง
ภาพ 6 

 
ภาพ 6 หน้าจอ Add Roles and Features  

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 7 
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ภาพ 7 หน้าจอ Add Roles and Features 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 8 

 
ภาพ 8 หน้าจอ Add Roles and Features 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 9 
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ภาพ 9 หน้าจอ Add Roles and Features ส าหรับการติดต้ัง Web Server (IIS) 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 10 

 
ภาพ 10 หน้าจอ Add Roles and Features การเพ่ิม Features Web Server (IIS) 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 11 
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ภาพ 11 หน้าจอ Add Features  .Net Framework 3.5 Features 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 12 

 
ภาพ 12 หน้าจอ Add Roles and Features Setting IIS 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 13 
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ภาพ 13 หน้าจอ Add Roles and Features เพ่ิม Role Services 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 14 

 
ภาพ 14 หน้าจอ Add Roles and Features แสดงข้อความยืนยันการติดต้ัง 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Next” จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 15 
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ภาพ 15 หน้าจอการติดต้ัง Features Web Server (IIS) 

 
  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Close”  
  -  จากน้ันหากต้องการทดสอบการติดต้ังว่าสามารถรันได้หรือไม่ให้เปิดโปรแกรม Windows 
Internet Explorer แล้วพิมพ์ http://localhost หรือ http://127.0.0.1 จะปรากฏดังภาพ 16 

 
ภาพ 16 หน้าจอการทดสอบการติดต้ัง Web Server (IIS) 
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 2.  ติดต้ัง Microsoft Web Platform 5.0 
  -  เข้าไปท่ีเว็บไซต์ https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx จะ

ปรากฏหน้าจอส าหรับดาวน์โหลดดงัภาพ 17 
 

 
ภาพ 17 หน้าจอเว็บไซด์ส าหรับดาวน์โหลด Microsoft Web Platform 5.0 

  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Free Download” เพ่ือดาวน์โหลด Software ส าหรับการติดต้ัง 
Microsoft Web Platform 5.0 และเม่ือดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ี Icon Software เพ่ือเริ่มการติดต้ัง
จะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ังดังภาพ 18 
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ภาพ 18 หน้าจอการติดต้ัง Microsoft Web Platform 5.0 

 3.  ติดต้ัง PHP Hypertext Preprocessor 
  -  เม่ือติดต้ัง Microsoft Web Platform 5.0  เรียบร้อยจะปรากฏหน้าจอส าหรับการติดต้ัง
ดังภาพ 19 

 
ภาพ 19 หน้าจอข้อมูลการค้นหา PHP Hypertext Preprocessor 

  -  ให้ค้นหา PHP Hypertext Preprocessor จะปรากฏข้อมูลท่ีค้นหาโดยให้เลือกเป็น 
Version PHP 5.4 น้ันให้คลิกปุ่ม “Install” จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 20 
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ภาพ 20 หน้าจอแสดงรายละเอียดการติดต้ัง PHP Hypertext Preprocessor 

  -  จากน้ันให้คลิกปุ่ม “Install” เพ่ือท าการติดต้ัง PHP Hypertext Preprocessor จะปรากฏ
เม่ือติดต้ังเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 21 
 

 
ภาพ 21 หน้าจอผลการติดต้ังการติดต้ัง PHP Hypertext Preprocessor 

  -  ให้คลิกปุ่ม “Finish”  
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8.  แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
 ในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ทางการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเข้าใจหลักการติดต้ัง
ซอฟต์แวร์พอสมควร เน่ืองจากการเตรียมความพร้อมของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะอาศัยการท างานผ่าน
ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง หากใช้ซอฟต์แวร์ท่ีไม่ถูกต้องอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการท างานได้ 
 
9.  มาตรฐานคุณภาพงาน 
 - 
 
10. ระบบติดตามประเมินผล 
 ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการต้องด าเนินการตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทุก
สัปดาห์ เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งจะมีผลท าให้การใช้งานระบบ
สารสนเทศมีปัญหา อาทิ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศไม่ได้ การตอบสนองของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่
ตอบสนองหรือตอบสนองได้ล่าช้า ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศไม่สามารถเข้า ใช้งานได้ เป็นต้น ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจะต้องด าเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
 1.  ตรวจสอบการเข้าถึงหรือการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ 3 วิธีดังน้ี 
  1.1  การเข้าผ่าน Web browser 
  1.2  การเข้าถึงผ่านโปรแกรม Remote Desktop 
  1.3  การเข้าถึงผ่าน FTP 
 2. ตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ท่ีติดต้ังบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 2 วิธีดังน้ี 
  2.1 ตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ Windows Internet Explorer โดยการเข้าผ่านโดเมน
เนม เช่น http://e-student.kpru.ac.th 
  2.2 ตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ Windows Internet Explorer โดยการเข้าผ่านโดเมน
เนม เช่น http://localhost หรือ http://127.0.0.1  
 
11.  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 - 

 
12.  แบบฟอร์มท่ีใช้/ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตั้ง 
 1.  IIS (Internet Information Services) Web Server 

2.  ซอฟต์แวร์ Microsoft Web Platform 5.0 
3.  PHP Hypertext Preprocessor 
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13.  ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบได้

ในการปฏิบัติงาน 
วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

1 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

การติดต้ัง .Net Framework  
ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะท าให้การติดต้ัง 
PHP Hypertext Preprocessor 
ไม่ผ่าน 

ให้ติดต้ัง .Net Framework ให้
ครบถ้วนโดยจะต้องติดต้ัง .Net 
Framework 3.5 และ .Net 
Framework 4.5 

 
14.  บรรณานุกรม 
 สุจินดา  ถึงงาม. 2557. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย. https://sujinda2537.wordpress.com/%E0%B8% 

84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80
%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1
%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2/. 
 

หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน ช 0247, สถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา. 2550. พระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. http://www.up.ac.th/training/ 
intra.up.ac.th. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์ม เอกสารประกอบ 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ที ่                                         วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง   แจ้งขอความอนุเคราะห์เปิดโดเมนจำนวน ๑ โดเมน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ด้วยเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิขาการและงานทะเบียน (http://reg.kpru.ac.th) ได้เกิดปัญหา
เนื่องจากถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก ทำให้เว็บไซต์เกิดปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้เป็นระยะ และทางสำนัก
ฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น  แต่ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีจากภายนอกได้ จึงมีความประสงค์ให้สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโดเมนและเซิฟเวอร์จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่  
เมื่อพัฒนาเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการแจ้งเพื่อดำเนินการเผยแพร่เว็บไซต์ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

(นายคมกริช  กลิ่นอาจ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับเมื ่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้  
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการ 

ทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ  

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่งหรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่อยู่ 
ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึ งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ 
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ 
หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น  

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย 

ประการอื่นโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้

บริการหรือไม่ก็ตาม 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้  
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ให ้ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้
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หมวด ๑ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ

มาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ 

มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืนจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำ
มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือท้ังจำทั้งปรับ 

มาตรา ๘ ผู ้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อดักรับไว้ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนถูก
ระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือใน 

ภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดข้ึนพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
(๒) เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ 

คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะหรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่น
บาทถึงสามแสนบาท ถ้าการกระทำความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่
สิบปีถึงยี่สิบปี 
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มาตรา ๑๓ ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ

กระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำท้ังปรับ 

(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 

(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ 
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

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

มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ
ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการ
กระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทำไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่ง
เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่
สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 

มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
(๑) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดได้เกิดขึ้นหรือ 

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 
(๒) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและ 

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร 
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หมวด ๒ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควร

เชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
เฉพาะที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหาตัวผู้กระทำความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได ้

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ 
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือท่ีอยู่ใน 
ความครอบครองหรือควบคมุของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๔) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุ 
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความ
ครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เก็บ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง 
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลนั้น| ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เก่ียวข้องเท่าท่ีจำเป็นให้ด้วยก็ได ้

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการ 
เข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัส
ลับดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทราบ 
รายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพ่ือมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง ทั้งนี้ 
คำร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลใดกระทำหรือกำลังจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อำนาจ ลักษณะของการกระทำความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การกระทำความผิดและผู้กระทำความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคำร้องด้วยในการพิจารณาคำร้อง
ให้ศาลพิจารณาคำร้องดังกล่าวโดยเร็วเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดำเนินการตามคำสั่งของศาล ให้
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พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้ต้องใช้อำนาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ดังกล่าวในทันทีท่ีกระทำได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดำเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) 
และ  (๘) ส่งสำเนาบันทึกรายละเอียดการดำเนินการและเหตุผลแห่งการดำเนินการให้ศาลที่มีเขตอำนาจภายใน
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดำเนินการ เพื่อเป็นหลักฐานการทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ 
(๔) ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็น
อุปสรรคในการดำเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจำเป็น การยึดหรือ
อายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสำเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวัน
มิได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอขยายเวลายึด
หรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมด
ความจำเป็นที ่จะยึดหรืออายัดหรือครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที ่ต ้องส่งคืนระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็น ไปตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที ่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน ี ้ เป ็นการทำให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในภาคสอง
ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำร้อง พร้อมแสดง
พยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ ในกรณี
ที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการระงับ
การทำให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่
ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามจำหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่ง
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ทำลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือ
จะกำหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้ชุดคำสั่งไม่พึง
ประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคำสั่งที่มีผลทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งอ่ืน
เกิดความเสียหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้อง หรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคำสั่งที่
กำหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ เว้นแต่เป็นชุดคำสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกัน
หรือแก้ไขชุดคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใดความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ
กับการกระทำเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ใน
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การดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือเป็นการกระทำตามคำสั่งหรือที่
ได้รับอนุญาตจากศาลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญา ขู่
เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแตว่ันที่
ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ผู้
ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้
บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหนึ่งจะ
ใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเม่ือใด ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา 
๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับเป็น
รายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และ
ความชำนาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกำหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอำนาจรับคำร้องทุกข์หรือรับคำกล่าวโทษ 
และมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในการจับ ควบคุม ค้น การทำสำนวน
สอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่เป็นอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำรวจชั ้นผู ้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที ่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู ้ร ับผิดชอบเพื ่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ต ่อไป ให้
นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรัฐมนตรีมีอำนาจ ร่วมกันกำหนดระเบียบ
เกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการตามวรรคสอง 
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มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง บัตร

ประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ 
 

รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ เนื ่องจากในปัจจุบ ันระบบ
คอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสำคัญ ของการประกอบกิจการ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู ้กระทำด้วย
ประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไป
จากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่น ในระบบ
คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะอัน
ลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ 
รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
กระทำดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ประวัติของผู้จัดทำ 
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ประวัติผู้เขียน 
   

 

                   
    
 

ชื่อ – สกุล  นายคมกริช กลิ่นอาจ 
ภูมิลำเนา  22/50 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
ประวัติการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ตำแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สถานที่ทำงาน  งานเทคโ 
นโลยีสารสนเทศ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
    โทรศัพท์ 055-706552 ต่อ 1458-1462 

ที่อยู่ปัจจุบัน  22/50 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
อีเมลล์   nongnangbanna@windowslive.com 
   Deaw6101@gmail.com  

 


