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ภาคผนวก ก 

 
พระราชบัญญัติ 

วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เปนปท่ี ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีเช่ือม
การทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานให
อุปกรณ หรือชุดอุปกรณทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

 “ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใด
บรรดาท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และให
หมายความรวมถึง ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของ
ระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ 
ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“ผูใหบริการ” หมายความวา 
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย

ประการอ่ืน โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอ่ืน 

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอ่ืน 
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการ

หรือไมก็ตาม 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผู ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร 

 
มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอ่ืนจัดทําข้ึนเปน
การเฉพาะถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกิน
ส่ีหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับ
ไวซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนท่ีอยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอร
นั้นมิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา  ๑๐  ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืนโดย
ปกปดหรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบ
คอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือ

ในภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกิน
สองแสนบาท 

(๒) เปนการกระทําโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือ
ระบบคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทําตอ
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุก
ต้ังแตสามปถึงสิบหาป และปรับต้ังแตหกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตาม (๒) เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุก
ต้ังแตสิบปถึงยี่สิบป 
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มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําส่ังท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปน
เคร่ืองมือในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 
หรือมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดท่ีระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะ
เกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 

(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับ
ความม่ันคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได 

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

มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๑๔ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา  ๑๖  ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได ซ่ึง
ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ 
เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด ท้ังนี้ โดยประการท่ีนาจะทําให
ผูอ่ืนนั้น เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือ ปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหน่ึง เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต ผูกระทําไมมี
ความผิด 

ความผิดตามวรรคหน่ึงเปนความผิดอันยอมความได 
ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส 

หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย 
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มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
(๑) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศท่ีความผิดไดเกิดข้ึนหรือ

ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ 
(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ

ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 
จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
 

หมวด ๒ 
พนักงานเจาหนาท่ี 

 
มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณี

ท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
อยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้ เฉพาะท่ีจําเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดและหาตัวผูกระทําความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้มาเพื่อใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอ่ืน
ใดท่ีอยูในรูปแบบท่ีสามารถเขาใจได 

(๒) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารผาน
ระบบคอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

(๓) ส่ังใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือท่ี
อยูในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาท่ี 

(๔) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร จากระบบคอมพิวเตอรท่ี
มีเหตุอันควรเช่ือไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอรนั้น
ยังมิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาท่ี 

(๕) ส่ังใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีใชเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาท่ี 

(๖) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปน
หลักฐานเกี่ยวกับ 
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การกระทําความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและส่ังใหบุคคลนั้นสง
ขอมูลคอมพิวเตอรขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ท่ีเกี่ยวของเทาท่ีจําเปนใหดวยก็ได 

 (๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือส่ังใหบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ
การเขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัสลับ หรือใหความรวมมือกับพนักงาน
เจาหนาท่ีในการถอดรหัสลับดังกลาว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาท่ีจําเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบ
รายละเอียดแหงความผิดและผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) ใหพนักงานเจาหนาท่ียื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ี
ดําเนินการตามคํารอง ท้ังนี้ คํารองตองระบุเหตุอันควรเช่ือไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทํา
การอยางหน่ึงอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุท่ีตองใชอํานาจ ลักษณะของการ
กระทําความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณท่ีใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด เทาท่ี
สามารถจะระบุได ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 

เม่ือศาลมีคําส่ังอนุญาตแลว กอนดําเนินการตามคําส่ังของศาล ใหพนักงานเจาหนาท่ีสง
สําเนาบันทึกเหตุอันควรเช่ือท่ีทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให
เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครอง
เคร่ืองคอมพิวเตอรอยู ณ ท่ีนั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ีสงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือผู
ครอบครองดังกลาวในทันทีท่ีกระทําได 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) 
และ(๘) สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลท่ีมีเขต
อํานาจภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ เพื่อเปนหลักฐาน 

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา ๑๘ (๔) ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือมีเหตุอัน
ควรเช่ือไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนิน
กิจการของเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึด
หรืออายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลวพนักงาน
เจาหนาท่ีจะส่ังยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได ในกรณีจําเปนท่ีตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น 
ใหยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอขยายเวลายึดหรืออายัดได แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลา
คร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน เม่ือหมดความจําเปนท่ีจะยึดหรืออายัดหรือ
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ครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว พนักงานเจาหนาท่ีตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรท่ียึดหรือถอนการ
อายัดโดยพลัน 

 
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการทําใหแพรหลาย

ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีอาจกระทบกระเทือนตอความม่ันคงแหงราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไวใน
ภาคสองลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือท่ีมีลักษณะขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจาหนาท่ีโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
อาจยื่นคํารองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลท่ีมีเขตอํานาจขอใหมีคําส่ังระงับการทําให
แพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได 

ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีทําการระงับการทําใหแพรหลายนั้นเอง หรือส่ังใหผูใหบริการระงับการทําให
แพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได 

มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีพบวา ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําส่ังไมพึง
ประสงครวมอยูดวย พนักงานเจาหนาท่ีอาจยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอใหมีคําส่ังหาม
จําหนายหรือเผยแพร หรือส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช ทําลาย
หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได หรือจะกําหนดเงื่อนไขในการใช มีไวในครอบครอง หรือ
เผยแพรชุดคําส่ังไมพึงประสงคดังกลาวก็ได 

ชุดคําส่ังไมพึงประสงคตามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดคําส่ังท่ีมีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร 
หรือระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขัดของ หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําส่ังท่ีกําหนดไว หรือโดยประการอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงทั้งนี้ เวนแตเปนชุดคําส่ังท่ีมุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําส่ังดังกลาวขางตน 
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ หามมิใหพนักงานเจาหนาท่ีเปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ท่ีไดมาตามมาตรา ๑๘ ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาท่ี
เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หรือเปนการกระทําตามคําส่ังหรือท่ีไดรับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจาหนาท่ีผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไม
เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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มาตรา  ๒๓  พนักงานเจาหนาท่ีผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผู อ่ืนลวงรู
ขอมูลคอมพิวเตอรขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ท่ีไดมาตามมาตรา ๑๘ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๒๔ ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ
ผูใชบริการ ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมาตามมาตรา ๑๘ และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๒๕ ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรท่ีพนักงาน
เจาหนาท่ีไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันวาดวยการสืบพยานได แตตองเปน
ชนิดท่ีมิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจมีคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน 

มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบ
วันนับแตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาท่ีจะส่ังใหผูให
บริการผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาท่ีจําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัว
ผูใชบริการนับต้ังแตเร่ิมใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับต้ังแตการ
ใชบริการส้ินสุดลง 

ความในวรรคหน่ึงจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเม่ือใด ใหเปนไปตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีส่ังตามมาตรา ๑๘ 

หรือมาตรา ๒๐ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
แสนบาทและปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๒๘ การแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีแตงต้ังจาก
ผูมีความรูและความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจ
รับคํารองทุกขหรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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ในการจับ ควบคุม คน การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ บรรดาท่ีเปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหพนักงานเจาหนาท่ีประสานงานกับ
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจ
รวมกันกําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึง
เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันระบบ
คอมพิวเตอรไดเปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย หากมีผูกระทํา
ดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําส่ังท่ีกําหนดไวหรือทําใหการ
ทํางานผิดพลาดไปจากคําส่ังท่ีกําหนดไว หรือใชวิธีการใด ๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข หรือทําลาย
ขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อเผยแพร
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมกอใหเกิดความเสียหาย 
กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม  

การรับรูและความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผดิ

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผูใชบริการรานอินเทอรเน็ตในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 

คําชี้แจง : แบบสอบถามน้ี จัดทําข้ึนเพื่อการศึกษาหาขอมูลเพื่อการคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามจะนํามาใชในการวิเคราะหแบบภาพรวมโดย ไมแจกแจงเปนรายบุคคล ซ่ึงผูศึกษา

หวังเปนอยางยิ่งจะไดรับความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถาม และ ขอขอบพระคุณมา ณ 

โอกาสนี้ดวย 

 

กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) หนาคําตอบท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด (เพียงขอ

เดียว) หรือเติมลงในชองวาง 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

1. เพศ 

 ( ) ชาย     ( ) หญิง 

2.  อายุ 

 ( ) 13 - 15 ป   ( ) อายุ 16 - 18 ป   ( ) อายุ 19 - 25 ป 

 ( ) อายุ 26 - 30 ป   ( ) อายุ 31 - 40 ป   ( ) มากกวา 40 ป 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ( ) มัธยมศึกษาตอนตน 

( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเทา 

 ( ) อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเทา 

( ) ปริญญาตรี 

( ) สูงกวาปริญญาตรี 
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4.  อาชีพ 

 ( ) นักเรียน/นักศึกษา   ( ) ลูกจาง/พนกังานเอกชน   

( ) รับจาง/กรรมกร   ( ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ    

( ) ธุรกิจสวนตัว/คาขาย   ( ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

5.  ทานมีรายไดเฉล่ียตอเดือนเทาใด 

( ) ตํ่ากวา 5,000 บาท  ( ) 5,001-8,000 บาท  ( ) 8,001-10,000 บาท 

( ) 10,001-15,000 บาท  ( ) 15,001-20,000 บาท  ( ) สูงกวา20,000บาท 

6.  ทานมีประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตนานเทาใด 

 ( ) นอยกวา 2 ป   ( ) 2 – 4 ป  ( ) 4 – 6 ป 

( ) 6 – 8 ป   ( ) 8 – 10 ป  ( ) มากกวา 10 ป 

7. ปจจัยใดท่ีทําใหทานเลือกใชบริการจากรานอินเทอรเน็ต โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ี

แสดงถึงระดับความสําคัญของปจจัยตาง ๆ เหลานี้ 

 

ปจจัยท่ีทําใหใชบริการ 
ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชสวนตัว      

2. เคร่ืองและอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพสูง      

3. มีโปรแกรมหรืออุปกรณท่ีตองการ(กลอง)      

4. มีความเปนสวนตัวในการใชบริการ      

5. มีบริการอ่ืนๆใหเลือก Print, Scan, Fax      

6. อัตราคาบริการถูก      

7. สถานท่ีกวางขวาง บรรยากาศเยน็สบาย      

8. อยูใกลท่ีพกั ท่ีทํางาน โรงเรียน       

9. มีโปรโมช่ันท่ีนาสนใจ (ช่ัวโมงฟรี)      

10. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................      
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8. ลักษณะของการใชอินเทอรเน็ตท่ีใชเปนประจํา คือ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

( ) Search หาขอมูล   ( ) รับ – สง E-mail  

( ) เลนเกม ออนไลน ออฟไลน  ( ) พูดคุย สนทนาออนไลน 

( ) ดาวนโหลด อัพโหลดขอมูล  ( ) ฟงเพลง ออนไลน 

( ) อานขาว หนังสือพิมพออนไลน  ( ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................. 

9. ระยะเวลาในการใชบริการเฉล่ียตอคร้ัง 

( ) 1 – 2 ช่ัวโมง   ( ) 2 - 3 ช่ัวโมง   ( ) 3 – 4 ช่ัวโมง  

( ) 4 – 5 ช่ัวโมง   ( ) 5 – 6 ช่ัวโมง   ( ) มากกวา 6 ช่ัวโมง 

10. ส่ือชนิดใดท่ีทานไดรับทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 2550 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

( ) หนังสือพิมพ     ( ) วิทย ุ(หอกระจายเสียง) 

( ) โทรทัศน    ( ) กระทู เว็บบอรด 

( ) เว็บไซต วทิยุออนไลน   ( ) แผนพับ ใบปลิว 

( ) งานอบรม สัมมนา   ( ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 
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สวนท่ี 2 การรับรูและความเขาใจเนื้อหา การกระทําท่ีมีความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 
 

2.1 ทานคิดวาเนื้อหาตอไปนีใ้ชหรือไมใชเนื้อหาเของพระราชบัญญัติฯ  
 

ขอท่ี เนื้อหาสาระของพระราชบญัญัติคอมฯ ใช ไมใช 

V 2.1.1 

ประเทศไทยไดประกาศใหใชพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 ใน วันท่ี 18 

มิถุนายน 2550 

  

V 2.1.2 
มีผลบังคับใหใช พ.ร.บ. ดังกลาวหลังจากวันท่ีประกาศเปน

เวลา 20 วัน คือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2550  
  

V 2.1.3 

มีการผอนผันระยะเวลา ในการจัดเก็บขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรของผูใหบริการ เปนเวลาคร่ึงปหลังจากวันท่ี

ประกาศใชพระราชบัญญัติฯ 

  

V 2.1.4 

ระบบคอมพิวเตอร  คือ  อุปกรณหรือชุดอุปกรณของ

คอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีรับเขา สงออก หรือบันทึกขอมูล

โดยเช่ือมการทํางานเขาดวยกัน 

   

V 2.1.5 

ขอมูลคอมพิวเตอร คือ ขอมูล ขอความ คําส่ัง หรือชุดคําส่ัง

ท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ี ระบบคอมพิวเตอร

อาจประมวลผลได  

   

V 2.1.6 

ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร คือ ขอมูลการใชงานของเรา

ท่ีรถบรรทุกจะนําขอมูลของนั้นไปสงใหบริษัทท่ีเราเขาไป

ใชระบบของเขาโดยใชคอมพิวเตอรเปนผูควบคุมการเดิน

รถของรถคันดังกลาว 

  

V 2.1.7 

ผูใหบริการ ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. คือ ผูใหบริการแกบุคคลอื่น

ใหเขาสูอินเทอรเน็ตหรือระบบคอมพิวเตอรท้ังในนามของ

ตนเองและของผูอ่ืน เชน รานอินเทอรเน็ต, มหาวิทยาลัย 

  



124 
 

ขอท่ี เนื้อหาสาระของพระราชบญัญัติคอมฯ ใช ไมใช 

V 2.1.8 

ผูใหบริการ ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. คือ เปนผูใหบริการเก็บ

รักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น เชน 

web board หรือ web service ฯลฯ 

   

V 2.1.9 

ผูใชบริการ  ท่ีกลาวใน  พ .ร .บ .  คือ  ผูใชบริการของผู

ใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมเสียคาใช

บริการ เชน ลูกคารานอินเทอรเน็ต นิสิตนักศึกษา ฯลฯ 

   

V 2.1.10 

พนักงานเจาหนาท่ี ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. คือ ผูท่ีมีความรูและ

ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร มีอํานาจในการ

สืบสวนสอบสวนการกระทําความผิด โดยรัฐมนตรีเปนผู

แตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

   

V 2.1.11 

ผู ให บ ริ ก าร  ไม ต อ งจั ด เ ก็ บข อ มู ลก ารจร าจรทาง

คอมพิวเตอรซ่ึงไดแก ขอมูลผูใชบริการ ขอมูลการติดตอ

ระหวางตนทางและปลายทาง เวลาท่ีติดตอฯลฯ เปนเวลา

อยางนอย 90 วัน  

  

V 2.1.12 

การแจงดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรแจง

ไดท่ีสถานีตํารวจท่ัวประเทศ และสํานักงานกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

V 2.1.13 

ผูท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ท่ีเปนคนไทย 

ตองถูกลงโทษในประเทศไทย สวนคนตางดาวท่ีอยูใน

ประเทศไทยไมตองถูกลงโทษ 
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2.2 ทานคิดวาการกระทําตอไปน้ีมีความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 2550 หรือไม 

 

ขอท่ี การกระทํา มีความผดิ ไมมีความผดิ 

V 2.2.1 

เพื่อนรวมงานของทานติดกระดาษท่ีจดรหัสผานตางๆ ไวท่ี

หนาจอคอมพิวเตอร ทานจึงเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรของเขา

แลวใสรหัสผานท่ีทานเห็นจากกระดาษเพื่อเขาไปคุย MSN 

   

V 2.2.2 

มีการ Hack ระบบของมหาวิทยาลัย คนรายไดนําวิธีการHack 

ไปโพสตไวในกระทูทานอานเจอแลวนําวิธีการ Hack ระบบ

ท่ีทานทราบนัน้ไปบอกใหเพื่อนทราบ 

   

V 2.2.3 

เพื่อนท่ีนั่งขางๆลุกไปเขาหองน้ํา ทานจึงเขาไปอานE-mail 

ของเขาโดยคอมพิวเตอรของเขาไดต้ังล็อคหนาจอไวแตทาน

ไดเขาไปอานกอนท่ีหนาจอเขาจะล็อค 

   

V 2.2.4 

ในฐานะท่ีทานเปนผูดูแลระบบคอมพิวเตอรของบริษัท

เจานายไดส่ังใหทานดักขอมูลการสนทนาผาน MSN ของ

พนักงาน เพื่อหาดูวาพนักงานคนไหนนําขอมูลของบริษัทไป

ขายใหคูแขง ซ่ึงไมมีสัญญาระบุเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไว 

  

V 2.2.5 

ทานใจดีอยากจะทดสอบระบบการปองกนัใหผูอ่ืน โดยทาน

จะทําการ Hack ระบบของเขาและทําการแกไขคําส่ังการ

ทํางานของระบบใหถูกตองมากข้ึนโดยท่ีเจาของระบบไม

ทราบมากอน 

  

V 2.2.6 

ทานเปนผูติดต้ังระบบอินเทอรเน็ตใหกับบริษัทสงออกแหง

เม่ือติดต้ังเสร็จแลวทําใหคอมพิวเตอรของพนักงานในบริษัท

ทํางานชากวาปกติ 

  

V 2.2.7 
ทานสง E-mail เชิญชวนใหมาเท่ียวและพักในโรงแรมของ

ทาน โดยใชช่ือใน E-mail อางวาเพื่อนของเขาเปนผูสงมาให 
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ขอท่ี การกระทํา มีความผดิ ไมมีความผดิ 

V 2.2.8 
ทานไมได เปนผู เจาะระบบคอมพิวเตอรแต เปนผูแจก

โปรแกรมเจาะระบบใหแกผูอ่ืน 
   

V 2.2.9 

ทานโพสตขอความในเว็บบอรดของบริษัทวาจะมีการวาง

ระเบิดท่ีหนาบริษัทท่ีทานทํางานอยูเพื่อจะไดไมตองไป

ทํางานและมีเวลาพาแฟนไปเท่ียว 

   

V 2.2.10 
ทาน Copy คลิปวีดีโอนักรองสาวกําลังอยูในหองน้ํา ใสไวใน

เคร่ืองคอมพิวเตอรของทานเพื่อเก็บไวดู 
  

V 2.2.11 
ทานสง E-mail คลิปวีดีโอนักรองสาวกําลังอยูในหองน้ําไป

ใหเพื่อนท่ีทานสนิทมากท่ีสุด 
   

V 2.2.12 

ทานเปนเจาของเว็บบอรดท่ีมีผูใชบริการมาโพสตกลาวหากัน

แลวมีผูเสียหายแจงใหทําการลบขอความดังกลาว ซ่ึงทานใช

เวลาในการลบหลังจากท่ีมีผูแจงใหลบเปนเวลา 15 วัน 

   

V 2.2.13 
ทาน Forward E-mail ท่ีไดรับโดยไมทันไดตรวจขอความใน  

E-mail วาเปนภาพลามกใหเพื่อน 
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สวนท่ี 3 ทานคิดวาพฤติกรรมตอไปนี้ ควร หรือไมควรทาํ โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชอง 
 

ขอท่ี พฤติกรรมของทาน ควร ไมควร 

V 3.1 
ทานใช User, Password ของเพื่อนในการเขาใชคอมพิวเตอร 

หรือ อินเทอรเน็ต โดยเพื่อนของทานไมทราบ 
  

V 3.2 
ทานบอกข้ันตอนวิธีการเขาระบบของโปรแกรม หรือ ระบบ

ตางของผูอ่ืน  ๆ ท่ีทานทราบใหเพื่อนฟง 
  

V 3.3 
ทาน สมัครสมาชิก E-mail, สมาชิกของ Game ,สมาชิกบน

เว็บไซตตาง ๆโดยใชขอมูลของเพ่ือนและเพื่อนไมทราบ 
  

V 3.4 
ทานใชโปรแกรมดักขอมูลการสง E-mail แฟนทาน เพื่อ

ตรวจหา E-mail ตองสงสัยวาจะเปนกิ๊ก 
  

V 3.5 
ทานแกไขขอความของเพ่ือนท่ีเขาพิมพเตรียมจะสงใหคนท่ี

เขากําลังสนทนาอยูใน MSN ตอนท่ีเขาไมอยู 
  

V 3.6 
ทานเสียบ Flash Drive ท่ีมี Virus เขาไปในเคร่ือง

คอมพิวเตอรของเพ่ือนเพื่อใหเคร่ืองของเพือ่นติด Virus 
  

V 3.7 
ทาน Sing in เปนผูอ่ืนแลวสง E-mail หรือขอความใหผูอ่ืน

เพื่อใหเคร่ืองเขาคางหรือทํางานไมได 
  

V 3.8 
ทานดาวนโหลดโปรแกรมชวยเลน Game  จากเว็บไซตแลว

นําไปใชเองและใหเพื่อนคนอ่ืนดวย 
  

V 3.9 
ทาน Copy ขอมูลบทความทางวิชาการท่ีไดจากเว็บไซต 

แลวแกไขใหเปนของตนเพ่ือสงใหอาจารยทาง E-mail 
  

V 3.10 
ทานตัดตอภาพผูอ่ืน แลวนําไปโพสตไวท่ีกระทู เว็บบอรด 

หรือสง E-mail ใหเพื่อนๆ 
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