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๑๑. . ภ�ระพ�ส จน"คว�มผ�ดในคด'อ�ญ�ภ�ระพ�ส จน"คว�มผ�ดในคด'อ�ญ�

โจทก"ต�องพ�ส จน"ให�ศ�ลส�+นข�อส �งส �ยว,�

ก.ม�การกระท!าความผ�ดทางอาญาเก�ดข%น และ

ข.จ!าเลยเป+นผ,-กระท!าความผ�ดทางอาญาน�%น



๒๒. . ม�ตร� ๒๒๗ม�ตร� ๒๒๗  ประมวลกฎหม�ยประมวลกฎหม�ย
ว�ธ'พ�จ�รณ�ว�ธ'พ�จ�รณ�คด'อ�ญ�คด'อ�ญ�

      ให-ศาลใช -ด1ลพ�น�จ ว�น�จฉ�ย ช��งน!%าหน�กพยานหล�กให-ศาลใช -ด1ลพ�น�จ ว�น�จฉ�ย ช��งน!%าหน�กพยานหล�ก
ฐานท�%งปวง อย�าพ�พากษาลงโทษ จนกว�าจะฐานท�%งปวง อย�าพ�พากษาลงโทษ จนกว�าจะ
แน�ใจว�า ม�การกระท!าผ�ดจร�ง และจ!าเลยเป+นผ,-แน�ใจว�า ม�การกระท!าผ�ดจร�ง และจ!าเลยเป+นผ,-
กระท!าความผ�ดน�%นกระท!าความผ�ดน�%น

      เม4�อม�ความสงส�ยตามสมควรว�า จ!าเลยได-กระท!าเม4�อม�ความสงส�ยตามสมควรว�า จ!าเลยได-กระท!า
ผ�ดหร4อไม� ให-ยกประโยชน�แห�งความสงส�ยน�%นผ�ดหร4อไม� ให-ยกประโยชน�แห�งความสงส�ยน�%น
ให-จ!าเลยให-จ!าเลย



๓๓. . เลขไอพ' ค�ออะไร เลขไอพ' ค�ออะไร ??

 Internet Protocol (IP) AddressInternet Protocol (IP) Address
 Private IP AddressPrivate IP Address
 Fix IP : Dynamic IPFix IP : Dynamic IP
 Proxy Server IP : Client IPProxy Server IP : Client IP



๔๔. . ในคด'อ�ญ� เลขไอพ'พ�ส จน"อะไร ในคด'อ�ญ� เลขไอพ'พ�ส จน"อะไร ? ? 

พ�ส,จน�ได-เพ�ยงว�า พ�ส,จน�ได-เพ�ยงว�า 
อ�จม'ก�รท��คว�มผ�ดจ�กเคร�6องอ�จม'ก�รท��คว�มผ�ดจ�กเคร�6อง
คอมพ�วเตอร"ท'6ใช�ไอพ'น�+นคอมพ�วเตอร"ท'6ใช�ไอพ'น�+น
แต,ไม,เพ'ยงพอว,� ใครเป7นคนท��แต,ไม,เพ'ยงพอว,� ใครเป7นคนท��



๕๕. . พรบพรบ..คอมฯ – คว�มหม�ยของคอมฯ – คว�มหม�ยของ
ผ �ให�บร�ก�รผ �ให�บร�ก�ร

กก. . ผ,-ให-บร�การแก�บ1คคลอ4�นในการเข-าส,�อ�นเทอร�เน+ต ผ,-ให-บร�การแก�บ1คคลอ4�นในการเข-าส,�อ�นเทอร�เน+ต 
หร4อให-สามารถต�ดต�อถงก�นโดยประการอ4�น โดยผ�านหร4อให-สามารถต�ดต�อถงก�นโดยประการอ4�น โดยผ�าน
ทางระบบคอมพ�วเตอร� ท�%งน�% ไม�ว�าจะเป+นการให-ทางระบบคอมพ�วเตอร� ท�%งน�% ไม�ว�าจะเป+นการให-
บร�การในนามของตนเอง หร4อในนามหร4อเพ4�อบร�การในนามของตนเอง หร4อในนามหร4อเพ4�อ
ประโยชน�ของบ1คคลอ4�นประโยชน�ของบ1คคลอ4�น

ขข. . ผ,-ให-บร�การเก+บร�กษาข-อม,ลคอมพ�วเตอร�เพ4�อผ,-ให-บร�การเก+บร�กษาข-อม,ลคอมพ�วเตอร�เพ4�อ
ประโยชน�ของบ1คคลอ4�นประโยชน�ของบ1คคลอ4�น



๖๖. . พรบพรบ..คอมฯ คอมฯ ((ต,อต,อ))

 มาตรา ๑๕ ผ,-ให-บร�การผ,-ใด มาตรา ๑๕ ผ,-ให-บร�การผ,-ใด จงใจ สน�บสน?น หร�อจงใจ สน�บสน?น หร�อ
ย�นยอมย�นยอม  ให-ม�การกระท!าความผ�ดตามมาตรา ๑๔ ในให-ม�การกระท!าความผ�ดตามมาตรา ๑๔ ใน
ระบบคอมพ�วเตอร�ท��อย,�ในความควบค1มของตน ต-องระบบคอมพ�วเตอร�ท��อย,�ในความควบค1มของตน ต-อง
ระวางโทษเช�นเด�ยวก�บผ,-กระท!าความผ�ดตามมาตรา ระวางโทษเช�นเด�ยวก�บผ,-กระท!าความผ�ดตามมาตรา 
๑๔๑๔

 มาตรา ๒๖ ผ,-ให-บร�การต-องเก+บร�กษาข-อม,ลจราจรทาง มาตรา ๒๖ ผ,-ให-บร�การต-องเก+บร�กษาข-อม,ลจราจรทาง 
คอมพ�วเตอร�ไว-ไม�น-อยกว�าเก-าส�บว�นน�บแต�ว�นท��ข-อม,ลคอมพ�วเตอร�ไว-ไม�น-อยกว�าเก-าส�บว�นน�บแต�ว�นท��ข-อม,ล
น�%นเข-าส,�ระบบคอมพ�วเตอร� น�%นเข-าส,�ระบบคอมพ�วเตอร� 



๗๗. . พรบพรบ..คอมฯ ม�ตร� ๑๔คอมฯ ม�ตร� ๑๔
      ผ �ใดน��ข�อม ลคอมพ�วเตอร" ใด ๆผ �ใดน��ข�อม ลคอมพ�วเตอร" ใด ๆ  เข��ส ,ระบบเข��ส ,ระบบ

คอมพ�วเตอร" ซB6งเป7นข�อม ลคอมพ�วเตอร" ท'6คอมพ�วเตอร" ซB6งเป7นข�อม ลคอมพ�วเตอร" ท'6

((๑๑) ) ปลอมไม�ว�าท�%งหมดหร4อบางส�วน หร4อข-อม,ลคอมพ�วเตอร� ปลอมไม�ว�าท�%งหมดหร4อบางส�วน หร4อข-อม,ลคอมพ�วเตอร� 
  อ�นเป+นเท+จ โดยประการท��น�าจะเก�ดความเส�ยหายแก�ผ,-      อ�นเป+นเท+จ โดยประการท��น�าจะเก�ดความเส�ยหายแก�ผ,-    
  อ4�นหร4อประชาชน  อ4�นหร4อประชาชน

((๒๒) ) เป+นเท+จโดยประการท��น�าจะเก�ดความเส�ยหาย ต�อความ  เป+นเท+จโดยประการท��น�าจะเก�ดความเส�ยหาย ต�อความ  
  ม��นคงของประเทศหร4อก�อให-เก�ดความต4�นตระหนกแก�       ม��นคงของประเทศหร4อก�อให-เก�ดความต4�นตระหนกแก�     
  ประชาชน  ประชาชน



๗๗. . พรบพรบ..คอมฯ ม�ตร� ๑๔ คอมฯ ม�ตร� ๑๔ ((ต,อต,อ))
      ผ �ใดน��ข�อม ลคอมพ�วเตอร" ใด ๆผ �ใดน��ข�อม ลคอมพ�วเตอร" ใด ๆ  เข��ส ,ระบบเข��ส ,ระบบ

คอมพ�วเตอร" ซB6งเป7นข�อม ลคอมพ�วเตอร" ท'6คอมพ�วเตอร" ซB6งเป7นข�อม ลคอมพ�วเตอร" ท'6

((๓๓) ) เป+นความผ�ดเก��ยวก�บความม��นคงแห�งราชอาณาจ�กร หร4อเป+นความผ�ดเก��ยวก�บความม��นคงแห�งราชอาณาจ�กร หร4อ
ความผ�ดเก��ยวก�บการก�อการร-ายตามประมวลกฎหมายอาญาความผ�ดเก��ยวก�บการก�อการร-ายตามประมวลกฎหมายอาญา

((๔๔) ) ม�ล�กษณะอ�นลามกและข-อม,ลคอมพ�วเตอร�น�%น ประชาชนม�ล�กษณะอ�นลามกและข-อม,ลคอมพ�วเตอร�น�%น ประชาชน
ท��วไปอาจเข-าถงได-ท��วไปอาจเข-าถงได-

((๕๕) ) เผยแพร�หร4อส�งต�อซ�งข-อม,ลคอมพ�วเตอร� โดยร,-อย,�แล-วว�าเผยแพร�หร4อส�งต�อซ�งข-อม,ลคอมพ�วเตอร� โดยร,-อย,�แล-วว�า
เป+นข-อม,ลคอมพ�วเตอร�ตาม เป+นข-อม,ลคอมพ�วเตอร�ตาม ((๑๑)) ( (๒๒) () (๓๓) ) หร4อ หร4อ ((๔๔))



๘๘. . กฎหม�ยเด�มท'6ใช�บ�งค�บได� กฎหม�ยเด�มท'6ใช�บ�งค�บได� 
หร�อด�วยก�รแก�ไขเล7กน�อยหร�อด�วยก�รแก�ไขเล7กน�อย

 ปป..อาญา – ความม��นคงแห�งราชอาณาจ�กร หร4ออาญา – ความม��นคงแห�งราชอาณาจ�กร หร4อ
ความผ�ดเก��ยวก�บการก�อการร-าย ใช -แทน       ความผ�ดเก��ยวก�บการก�อการร-าย ใช -แทน       
มม. . ๑๔ ๑๔ ((๓๓))

 แก-ไข มแก-ไข ม. . ๑๔ ๑๔ ((๑๑) ) โดยให-ถ4อว�า ข-อม,ลโดยให-ถ4อว�า ข-อม,ล
คอมพ�วเตอร� เป+นเอกสาร ตาม ปคอมพ�วเตอร� เป+นเอกสาร ตาม ป..อาญา       อาญา       
มม. . ๒๖๔๒๖๔--๒๖๙ ๒๖๙   



๘๘. . กฎหม�ยเด�มท'6ใช�บ�งค�บได� กฎหม�ยเด�มท'6ใช�บ�งค�บได� 
หร�อด�วยก�รแก�ไขเล7กน�อย หร�อด�วยก�รแก�ไขเล7กน�อย ((ต,อต,อ))

  
       ปป. . อาญาอาญา  ๑๑๖ ใช -แทน ม๑๑๖ ใช -แทน ม. . ๑๔๑๔  ((๒๒) ) 

     ปป. . อาญาอาญา  ๒๘๗ ใช -แทน ม๒๘๗ ใช -แทน ม. . ๑๔๑๔  ((๔๔))

     ปป. . อาญาอาญา  ๓๒๖๓๒๖--๓๓๒ ใช -แทน ม๓๓๒ ใช -แทน ม. . ๑๖๑๖  



๙๙. . CompareCompare : :  Convention on CybercrimeConvention on Cybercrime

Title 3 – Content-related offences Title 3 – Content-related offences 

 Article 9Article 9 – Offences related to child pornography  or  a  – Offences related to child pornography  or  a 
minor engaged in sexually explicit conductminor engaged in sexually explicit conduct . .

 Title 4Title 4  –    –  Offences related to infringements of Offences related to infringements of 
copyright and related rightscopyright and related rights

 Article 18Article 18 -  - service provider need to submit subscriber 
information in possession or control

 Etc.



THANK YOUTHANK YOU
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