
รู้จักกับ พรบ.คอมพวิเตอร์  
ส ำหรับชำวโซเชียลเล่นอย่ำงไร ไม่ให้ผิดกฏหมำย  

        พรบ.คอมพิวเตอรป์ ี 50 (พระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ) เริ่มบังคับใช้เมื่อ 10 มิถุนายน 2550  จนถึงเวลานี้
ก็บังคับใช้มาถึง 6 ปีแล้ว ซึ่งมีหลายมาตรา ที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตต้องท าความ
เข้าใจและปฏิบัติให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย หากฝ่าฝืนอาจถูกด าเนินคดีได้ เช่น
การกระท า โพสต์ ข้อมูลปลอม ข้อมูลเท็จ  อย่างกรณีของอดีตเณรค าท่ีมีการ
โพสต์ข้อความแสดงอิทธิฤทธิ์อวดอ้างผ่านทางเว็บไซต์ให้คนหลงเชื่อ  หรือ ให้
ข้อมูลเท็จ ที่จะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ประชาชนตื่น
ตระหนก, โพสต์ข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ลามก อนาจาร 
         ซึ่งกรณีทั้งหมดนี้ ผิด พรบ.คอม มาตรา 14 ระบุไว้ว่า  “ผู้ใดกระท า
ความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
         (1) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 
         (2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน  
         (3) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็น
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อ
การร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

 

ประจ ำเดือนกมุภำพนัธ ์
ปี 2559 

ฉบบัที ่ 90   

             สวสัดีท่านผูอ่้านทุกท่านครับ จดหมายข่าว
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศฉบบัน้ี
เป็นฉบบัท่ี 90 แลว้นะครับ 
 ส าหรับฉบบัน้ีก็จะพดูถึงสาระน่ารู้เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์  เร่ือง รู้จกักับ พรบ.คอมพิวเตอร์  
ส าหรับชาวโซเชียลเล่นอยา่งไร ไม่ใหผ้ิดกฏหมาย  
 และจดหมายข่าวฉบบัน้ีก็ยงัมีข่าวกิจกรรมประชุม/
อบรม/สัมมนา ของส านักวิทยบริการฯ ตลอดจน
ภาพบรรยากาศการรับมอบหนงัสือจากบริษทัซีเอด็
ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

เนือ้หาของจดหมายข่าว                             หน้า 

รู้จกักบั พรบ.คอมพิวเตอร์  
ส าหรับชาวโซเชียลเล่นอยา่งไร ไม่ใหผ้ิด

1-2 

กิจกรรมประชุม/อบรม/สมัมนา  
ของส านกัวิทยบริการฯ  

2-3 

เปิดใชร้ะบบจองหอ้ง  
Discussion Rooms  

3 

ขอเชิญชวน ผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละเจา้หนา้ 
ใช ้G-mail ของมหาวิทยาลยั  

4 
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         (4) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชน
ทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
         (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  
         “อีกกรณีที่ตอ้งระวังส ำหรับผู้ใช้คอ Social Network”    โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ เจออะไร ขอกดแชร์ หรือส่งต่อ เช่น
ได้ข้อความมาใน Line, หรือทาง Facebook, Twitter เจอปุ๊บ share ปั๊บ หรือส่งต่อให้กับเพ่ือนๆ ทั้งทาง Line หรือทาง
อีเมล โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่าข้อความนั้น จริงรึเปล่า….? หากเผลอแชร์ทันที ทั้งๆ เป็นข้อมูลเท็จ  การกระท าลักษณะ
แบบนี้ ผิด พรบ.คอมพิวเตอร์  ซึ่งหากตรวจสอบว่าผิดจริง ผู้แชร์ก็อาจถูกด าเนินคดีได้ และอาจถึงขั้นจ าคุกหรือปรับ  
         อ.ปริญญา หอมอเนก ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์  ได้ให้ค าแนะน าไว้ว่า ก่อนส่งต่อ หรือแชร์ 
ลองตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าเนื้อหานี้จริงหรือไม่  เพราะถ้าคุณส่งข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน หรือต่อความ
มั่นคงของประเทศ ข้อมูลลามก อนาจาร ตามข้อมูลที่มีความผิดตาม พรบ คอม ที่กล่าวไปแล้วนี้…..คุณก็จะมีความผิดใน
มาตรา 14 วรรค 5 (เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามข้อมูลเท็จ ) โดนด้วย!
….รับโทษเหมือนกัน 
         อีกเรื่องท่ีเจอบ่อย คือกำรตัดต่อภำพที่ท ำให้ผู้อ่ืนเสียหำยแล้ว เผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ต อันนี้  มีควำมผิดตำม
มำตรำ 16   ระบุไว้ว่ำ 
         “ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น 
และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ 
โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปีหรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
         ส ำหรับผู้ให้บริกำร ก็ต้องระวัง หม่ันดูแลข้อมูลต่ำงๆที่คนอ่ืนโพสต์ทิ้งไว้ในเว็บเรำด้วย เช่น พวกเว็บบอร์ด กระทู้ 
หรือความเห็นต่างๆ เพราะมีคนมาโพสต์ข้อความ โพสต์รูปที่ท าให้บุคคลอ่ืนเสียหาย หรือภาพอนาจาร มีเนื้อหาพาดพิง
สถาบัน แล้วคุณเพิกเฉย ปล่อยให้มีการกระท านั้น คุณกจ็ะมีความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ในมาตรา 15  ข้อหาสนับสนุน 
ยินยอมให้คนอ่ืนเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหาย กระทบความมั่นคงของรัฐ และอ่ืนๆตามที่ พรบ.คอม 
มาตรา 14 
        ซึง่กรณีนี้เกิดขึ้นมาแลว้ตั้งแต่เริ่มใช้ พรบ.คอม ช่วงแรกๆ ด้วย มีเว็บมาสเตอร์ถูกจ าคุกมาแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้กระท า
ผิด แต่ตรวจสอบพบเนื้อหาที่ผิด พรบ.คอม ก็โดนติดคุกได้เช่นกัน และมีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้บริการโฮสด้วย 
         พรบ.คอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต้องรู้ และปฏิบัติให้อยู่ในกฎหมำยด้วย หำกกระท ำผิด 
พรบ. คุณก็จะถูกด ำเนินคด ี จ ำคุก และปรับได้ ซึ่งคุณอ้ำงไม่ได้ว่ำคุณไม่รู้!!!  เพรำะคุณคือผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ต้องอยู่
ภำยใต้กฎหมำย พรบ.คอมพิวเตอร์  

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/24692/ 
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กจิกรรมประชมุ/อบรม/สัมมนา ของส านกัวทิยบรกิารฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 10-12 กุมภำพันธ์ 2559  

         บุคลากรฝ่ายวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษา ในโครงการอบรม

การใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ระหว่างวันท่ี 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ช้ัน 2 อาคารส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2559  

         น าโดย ผศ.ดร.เจนศักดิ ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบรกิารฯ, รองผูอ้ านวยการและเจา้หน้าท่ี เข้าร่วมประชุม

ส านัก ครั้งท่ี 2/2559 ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์ 2559 ณ ช้ัน 2 

อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559  

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จัดประชุม

หารือและทบทวนตวัช้ีวดัแผนกลยทุธ ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลรตันโกสินทร์ โดยท่านอาจารยส์ุวรรณ ประทปี ณ ถลาง 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม ผศ.ดร.

เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ, 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและงานทะเบียน, ผู้อ านวยการกอง 

สหกิจศึกษา, ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและเจา้หน้าท่ีที่

เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องไอยรา ช้ัน 3 อาคาร

ส านักงานอธิการบดี  

วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 

      อาจารย์บัณฑิต สอนมาก, นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ และ 

นางสาวอาทิตยา คงรอด ได้เข้าร่วมโครงการสมัมนาจดัท าแผน

ระยะยาว 15 ปี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : 

การจัดท า Strategic Milestone (กลยทุธเ์ส้นทางแห่งความส าเร็จ) 

และ Balanced Scorecard (ระบบบริหารงานและประเมินผล 

ทั่วทั้งองค์กร) ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี
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ขอเชิญชวน 
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าใช้ G-mail ของมหาวทิยาลยั ที่

ให้บริการพืน้ทีฟ่รี Unlimited โดยทีท่่านสารมารถจดัเกบ็

ข้อมูลได้มากมาย สามารถสมคัรการใช้งานด้วยตนเองได้ที่

http://portal.rmutr.ac.th/  

หรือตดิต่อสอบถามได้ที ่2240 , 2241  

เจ้ำของ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ที่ปรึกษำ : ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,  
ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์, นายวัชรินทร์ วรินทักษะ,                
นายสิทธิ์ชัย  บุญปิยทัศน์ และนายบัณฑิต  สอนมาก  
บทบรรณำธิกำร :  
ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์  
กองบรรณำธิกำร :  
นางสาวกานต์พิชชา บุญเหลือ  
ออกแบบ :  
นางสาวกานต์พิชชา  บุญเหลือ  
พิสูจน์อักษร :  
นางสาวสุรางค์รัตน์ ประทุมเมศร์  
นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ  

NEW!!! เปดิใชร้ะบบจองหอ้ง  
Discussion Rooms  

         วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นสปัดาห์แรกของการเปิดใชร้ะบบ

จองหอ้ง Discussion Rooms นกัศึกษาใหค้วามสนใจกบัการใหบ้ริการ

ในรูปแบบใหม่ลดขั้นตอนการเขียนและลดการใชก้ระดาษสามารถจอง

ไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีมีสญัญาณ Internet  

ผู้ทีส่นใจสามารถเข้าจองได้ที ่ http://bookingroom.rmutr.ac.th/  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559  

         บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) น าโดย คุณนุชนารถ 

กองวิสัยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบ

หนังสือจ านวน 4,052 เล่ม มลูค่า 1,238,748 บาท ให้กับ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์ โดยมี ผศ.ดร.เจนศกัดิ ์

เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ เป็นผูร้ับมอบ 

เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ การปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน

และการเรยีนรูต้ลอดชีวิตให้เกิดแกน่กัเรยีนนักศึกษา ณ หอ้งฝกึอบรม

Academy ช้ัน 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา  

ขอขอบคณุ 


