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ท าหนา้ที่ รองโฆษกส านักงานต ารวจแหง่ชาติ อกีหนา้ที่หน่่ง 

คณุวฒุกิารศ่กษา

- ปรญิญาตร ี  รฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ (นรต.รุ่นที ่49)
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วันนี้คุณตกเป็น “ผู้เสียหาย” บนโลกออนไลน์
หรือ คุณตกเป็น “ผู้ต้องหา” โดยรู้เท่าไม่ถึงการ



เ นื้ อ ห า ก า ร บ ร ร ย า ย

1 2 3
รูปแบบ

Cyber Crime

กรณีศึกษา/Case Study

Cyber Crime

ท าอย่างไร

เมื่อตกเป็นผู้เสียหาย



1
รูปแบบ

Cyber Crime



รูปแบบอาชญากรรม



อาชญากรรมทั่วไป



“STREET CRIME”



คนร้ายปรากฏตัว





สถานที่เกิดเหตุ



มูลค่าทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปอย่างจ ากัด



คนร้ายทิ้งรอยรอย





“CYBER CRIME”



















การเก็บข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

หลักการ

พฤติการณ(์ข้อกฏหมาย) ต้องรู้องค์ประกอบ
กฏหมาย

พิสูจน์ตัวบุคคลจากโซเชียลมีเดีย 
แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล

หาความเชื่อมโยง
บุคคล กลุ่มบุคคล

ตรวจพิสูจน์การกระท าความผิด
เข้าตรวจค้น

/ตรวจยึด อุปกรณ์
จับกุม







-ระดบัประเทศ Critical Infrastructure เช่น 

การเจาะเครอืข่ายโจมตีทางเศรษฐกจิ สงัคม

การเมือง ความมัน่คง มุ่งเนน้ไปที่รฐับาลและ

การป้องกนัประเทศ การเงนิ พลงังาน 

คมนาคม สาธารณสขุ ฯลฯ





-ระดบัประชาชน เช่น การ Hackขอ้มูลเพือ่หวงั

ผลดา้นการเงนิ/ช่ือเสยีง,การดกัรบัขอ้มูล ,การ

โจมตีดว้ย Malware  , การใสค่วาม/ตดัต่อ

ภาพใหเ้กดิความเสยีหายหรอืเพือ่ลดความ

น่าเช่ือถอื,Hate Speech ,การหลอกลวงต่าง ๆ 

ฯลฯ





อา้งอิงขอ้มลูเว็บไซต ์กสทช.  http://ttid.nbtc.go.th/internet_user.html





อา้งอิงขอ้มลูเว็บไซต ์กสทช.  http://ttid.nbtc.go.th/mobile_db.html



SOCIAL
MEDIA

Technology Crime Suppression Division

กองบงัคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

-มีเสรใีนการใชง้าน 

-อปุกรณ์มีราคาถกู

-เครอืข่าย อนิเตอรเ์น็ต-wifi เรว็/ราคาถกู/คลอบคลมุพื้นที่

-Social Media สมคัรงา่ย/ฟรี



อา้งอิง : https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2017-slide.html











Technology Crime Suppression Division

กองบงัคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี







ประเภทแอปพลิเคชั่นที่ถูกประทุษร้าย ปี พ.ศ.2562

( ข้อมูล ณ ศูนย์บริการประชาชน ปอท. ไม่รวมสถิติแจ้งความ ณ สถานีต ารวจทั่วประเทศ )



The Convention on Cybercrime

( Budapest Convention )

เป็นการประชมุสนธสิญัญาระหว่างประเทศเป็นคร ัง้แรก ในเร ือ่งการ

กอ่อาชญากรรมผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

โดยมีว ัตถุประสงค ์เป็นการประสานและความร่วมมือกนัทาง

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัความผิดบนโลกไซเบอร ์การเตรยีมพรอ้มกระบวนการ

ยุตธิรรมในการตรวจสอบและด าเนินคดใีนเร ือ่งความผิดทีก่ระท าโดยระบบ

คอมพวิเตอรห์รอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบอเิล็กทรอนิกส ์

( ปัจจบุนั มจี านวนประเทศทีเ่ป็นสมาชกิสภายโุรป และไม่ใชส่มาชกิสภายโุรป ใหส้ตัยาบนัแลว้ 56 ประเทศ )



The Convention on Cybercrime ( Budapest Convention )
โดยแบ่งอาชญากรรมทางไซเบอร ์แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี้

1. คอมพิวเตอรต์กเป็นเป้าหมายในการกระท า

ความผดิ ( Computer as a target )

2. ใช้คอมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องมือในการกระท า

ความผดิ ( Computer as a tool )

3. เนือ้หาไม่เหมาะสม ( Inappropriate Content )





กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท.)

ฝ่ายอ านวยการ

กองก ากบัการ 1 กองก ากบัการ 2 กองก ากบัการ 3

กลุม่งานสนบัสนุนเทคโนโลยี

กลุม่งานสอบสวน

ส่วนปฏบิตักิาร

- สบืสวน สนบัสนุนการจดัเก็บพยานหลกัฐานทาง

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละวตัถพุยาน การตรวจวเิคราะห์

- คอมพวิเตอรต์กเป็นเป้าหมาย

( Computer as a Target )

- ใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอื

( Computer as a Tool )

- เน้ือหาไม่เหมาะสม

( Inappropriate Content )

โครงสร้าง ปอท.



พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผดิ

เก่ียวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ.2550





จ าคกุตัง้แต ่1 – 7ปี ปรบัตัง้แต ่10,000
ถึง140,000 บาท

• เผยแพรช่ดุค าสั่งเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ท าความผิด ม.5,6,7,8,10,11 

กระท าผิดตาม ม.5,6,7,8,11 
เป็นไปเก่ียวกบัความมั่นคงของประเทศ 

ไมเ่กิน 1 ปี ปรบัไม่เกิน 20,000 บาท

• เผยแพรช่ดุค าสั่งเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ท าความผิด ตามม.12 ว.1 ว.3

ไมเ่กิน 2 ปี ปรบัไมเ่กิน 40,000 บาท

ปรบัไม่เกิน 200,000 บาท



พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์พ.ศ.2560
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มาตรา 14
(แก้ไข 2560) น าเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลทีเ่ป็นความผิด

(แก้ไข 2560 / ใหต้รงเจตนารมณ ์เอาผิดกับการฉ้อโกง ปลอม หรือข้อมูลอันเป็นเทจ็)



มาตรา 112 ผูใ้ดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย
พระมหากษตัริย ์พระราชินี รัชทายาท หรือผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบหา้ปี

มาตรา 116 ผูใ้ดกระท าใหป้รากฏแก่ประชาชนดว้ยวาจา หนงัสือหรอืวิธีอ่ืนใดอนั
มิใช่เป็นการกระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรฐัธรรมนญู หรอืมิใช่เพ่ือแสดงความ
คิดเห็นหรอืติชมโดยสจุรติ

(1) เพ่ือใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรอืรฐับาล โดยใช้
ก าลงัข่มขืนใจหรอืใชก้ าลงัประทษุรา้ย

(2) เพ่ือใหเ้กิดความป่ันป่วนหรอืกระดา้งกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาด
ท่ีจะก่อความไม่สงบขึน้ในราชอาณาจกัร หรอื

(3) เพ่ือใหป้ระชาชนลว่งละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่
เกินเจ็ดปี

ลกัษณะ 1 ความผดิเกีย่วกบัความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
(มาตรา 107 - 135)





พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์พ.ศ.2560

มาตรา 20 การระงบัการเผยแพร่ข้อมูล (แก้ไข 2560)

ข้อมูลทีร่ะงับการเผยแพร่ได้

20(1) ข้อมูลทีผิ่ดตาม พ.ร.บ.คอมฯ
20(2) ข้อมูลทีก่ระทบตอ่ความม่ันคงตามประมวลกฎหมายอาญา
20(3) ข้อมูลทีผิ่ดกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา (เพิม่เตมิ 2560)

20(3) ข้อมูลคอมพวิเตอรขั์ดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันด ี(เพิม่เตมิ 2560)

ขั้นตอนการออกค าส่ัง

พนักงานเจ้าหน้าที่

รมว.

ศาล

พนักงานเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการกล่ันกรอง 9 คน 
(โดยบางส่วนมาจากเอกชน)

พนักงานเจ้าหน้าที ่/ ผู้ให้บริการ
ด าเนินการระงับ / ลบ
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กรณีศึกษา/Case Study

CYBER CRIME



กรณีศกึษา ของ กก.1 บก.ปอท.

คอมพวิเตอรต์กเป็นเป้าหมาย

( Computer as a Target )



E-mail 

Hacking

อีเมล คือ ข้อมูลพื้นฐานในการสมัครบัญชีใช้งานออนไลน์ต่างๆ



PhishingMalware Web Defacement











4.การหลอกลวงใหโ้อนเงินผ่านอเีมล

- เพือ่ล่วงรูก้ารตดิตอ่ธรุกรรมกบัคู่คา้

- ตัง้คา่การคดักรองอเีมล 

เพือ่ปิดการแจง้เตอืนการไดร้บัอเีมล

- น าขอ้มูลมาปลอมแปลงเอกสาร

บรษิทั

Email Scam หรอื  การฉ้อโกงในรูปแบบ BEC (Business Email Compromise) 

ในกรณีแฮ็กบญัชอีเีมลของบรษิทั หรอืคนในองคก์ร เพือ่ลว่งรูก้ารตดิตอ่ธรุกรรม แลว้สง่ขอ้มูลเปลีย่นแปลงบญัชธีนาคาร หลอกใหคู้ค่า้โอนเงนิไปยงัอกีทีห่น ่ง

คนรา้ยล่วงรูม้าตรการป้องกนัการ

เขา้ถงึอเีมล (ล่วงรูร้หสัผ่าน)
คนรา้ยเขา้ถงึอเีมล คนรา้ยส่งขอ้มูลเปลีย่นบญัชี

ธนาคาร หลอกใหคู้ค่า้โอนเงิน

- ผูเ้สยีหายใชร้หสัผ่านทีค่าดเดาไดง่้าย

- เว็บปลอม ฟิชชิง่ หลอกเอารหสัผ่าน

- มลัแวร ์สอดแนมขอ้มูล

- การเขา้ถ งดว้ยเทคนิคขัน้สูง

- คนรา้ยสรา้งอเีมลข น้มาใหม่
ใหช้ ือ่มลีกัษณะคลา้ยกนั หรอื

ชือ่เหมอืนกนั หรอืใชอ้เีมลเดมิ

- สง่เมลแจง้เปลีย่นบญัชธีนาคาร มาพรอ้ม

ใบแจง้หนี ้หรอืใบแจง้รายการสนิคา้

- คูค่า้หลงเช ือ่ จ งโอนเงนิไปยงับญัชคีนรา้ย

พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์
ม.5 เขา้ถ งโดยมชิอบซ ง่ระบบคอมพวิเตอร ์โทษจ าคกุ 6 เดอืน ปรบั 

10,000 บาท

ม.7 เขา้ถ งโดยมชิอบซ ง่ขอ้มูลคอมพวิเตอร ์โทษจ าคกุ 2 ปี ปรบั 

40,000 บาท

ม.9 แกไ้ข เปลีย่นแปลงขอ้มูลคอมพวิเตอร ์โทษจ าคกุ 5 ปี ปรบั 

100,000 บาท

พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์
ม.14(1) โดยทจุรติ หรอืโดยหลอกลวง น าเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรซ์  ง่

ขอ้มูลที่

บดิเบอืนหรอืปลอมหรอืเป็นเท็จ โทษจ าคกุ 5 ปี ปรบั 100,000 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา
ม.341 , 342(1) ฉอ้โกงโดยแสดงตนเป็นคนอืน่ โทษจ าคกุ 5 ปี ปรบั 

10,000 บาท



Phishing

หลอกใหค้ลกิ ลวงใหก้ด ล่อใหก้รอก

การหลอกใหก้รอกขอ้มูล Log In จากเวป็ หรอื App. ปลอม หรอื Link ต่างๆ 



ตวัอย่างเวบ็ Phishing













แฮค/ปลอมบญัชผูีใ้ชง้านสือ่สงัคมออนไลน์

Hack

facebook

แลว้หลอกยมื

เงิน



ต ารวจ บก.ปอท.ร่วมกบักองปราบจบั Hacker ชาวฝร่ังเศส 
แฮก็ธนาคารในองักฤษเรียกค่าไถ่ 20 ลา้น หนีกบดานเมืองไทย































1. เริ่มต้นรักษาความปลอดภัยที่ E-mail เป็นล าดับแรก
- ตั้งรหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดา
- ใช้การยืนยันตัวแบบสองชั้น
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อมีการลอ็กอินเข้าสู่ระบบ
- หมั่นตรวจสอบประวัตกิารใช้งาน

2. ท าลักษณะเดียวกันกับบัญชีใช้งานอื่นๆ เช่น
E-banking , Social Media ฯลฯ



ลกัษณะของ Password ที่งา่ยต่อการคาดเดา

- วนัเกดิ

- เบอรโ์ทรศพัท์

- ช่ือ , นามสกลุ หรอื ช่ือเลน่

- เลขบตัรประชาชน , เลขรหสันกัศ่กษา

- บา้นเลขที่ , ที่อยู่

- รหสัที่เป็นค่า Default (ค่าเริ่มตน้)



❖ หมัน่ตรวจสอบประวตักิารใชง้าน E-mail / Facebook 



❖ ระวงัในการเปิดไฟลแ์นบ หรอืคลกิลงิกท์ี่พาไปเวบ็ไซตอ์ืน่



❖ หากมีการท าธุรกรรมการเงนิ เช่น เปลีย่นเลขบญัชี หรอื รอ้งขอให ้

โอนเงนิ ควรตดิต่อกนัผ่านทางโทรศพัทห์รอืวดีีโอคอล



❖ หลกีเลีย่งการใชเ้วบ็เมลผ่านทาง wifi สาธารณะ และไม่ควรตัง้ค่า

ให ้Web Browser จ ารหสัผ่าน



❖ ตดิตัง้โปรแกรม AntiVirus อปัเดตระบบปฏบิตักิาร และ Web 

Browser รวมถง่ตวัซอฟตแ์วรใ์หเ้ป็นเวอรช์ัน่ลา่สดุทนัสมยัอยู่เสมอ



❖ เปิดการใชง้านยืนยนัตวัตนแบบ 2 Factor Authentication





- ตัง้คา่ความเป็นสว่นตวั และขอ้มลูที่อยู่ ในแอพลิเคชั่นตา่งๆ
- ไมร่บัคนไมรู่จ้กัเป็นเพ่ือนทางสื่อสงัคมออนไลน์





กรณีศกึษา ของ กก.2 บก.ปอท.

ใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นเคร ือ่งมอืในการ

กระท าความผดิ

( Computer as a Tool )



Online Fraud
ฉ้อโกงออนไลน์





รูปแบบการฉ้อโกงออนไลน์
➢ หลอกซือ้ – ขายสินค้าออนไลน์
➢ หลอกสมัครงานออนไลน ์แล้วเอาบัญชีไปใช้
➢ หลอกรักออนไลน ์(ROMANCE SCAM)
➢ หลอกโอนเงนิ
➢ แชรอ์อนไลน์
➢ Call Center



มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์

*** ดงันัน้ถา้เป็นเรื่องหมิ่นประมาทจะไมเ่ขา้ตามมาตรานี ้จะกลายเป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตาม 
ป.อาญา มาตรา 328 อตัราโทษจ าคกุไมเ่กิน 2 ปี ปรบัไมเ่กิน 200,000 บาท 

















Romance Scam หลอกรกัออนไลน์



Romance 

Scam

( ข้อมูล ณ ศูนย์บริการประชาชน ปอท. ไม่รวมสถิติแจ้งความ ณ สถานีต ารวจทั่วประเทศ )

ปี พ.ศ.2562
แจ้งความร้องทุกข์ 85 ราย
มูลค่าความเสียหาย 83 ล้านบาท



น ารูปคนอื่น ท่ีหาจากอินเตอรเ์น็ตมาสรา้งเป็นโปรไ์ฟล์













หญิงสาวหลอกหนุ่มสายเปย์ โอนไว โอนถี่



























กรณีศกึษา ของ กก.3 บก.ปอท.

เนือ้หาไม่เหมาะสม
( Inappropriate Content )







antifakenewscente

r.com





มาตรา 14 (2) พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์







31 พ.ค.2561 จบักมุผู้ต้องหาชาวกมัพูชา
ข้อหา : น าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของ

ประเทศ หรือก่อใหเ้กิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน

































มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์











ความผดิเกีย่วกบัสือ่ลามกอนาจารเด็ก  (CHILD PORNOGRAPHY)

ส านักงานต ารวจแห่งชาติเนเธอร์แลนด์
Dutch National Police

กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง
Central Investigation Bureau

กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
Technology Crime Suppression Division

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 14 (4) น าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะอันลามก
และประชาชนทั่วไปอาจเขา้ถงึได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลตาม (4)

มาตรา 287/1
วรรคแรก ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
วรรคสอง ส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็ก

มาตรา 287/2
เพื่อความประสงค์แหง่การค้า น าเข้า ส่งออกราชอาณาจักร ฯลฯ 

5 ปี

3-10 ปี

7 ปี

100,000 
บาท

140,000 
บาท

60,000-200,000 
บาท

จ าคุก ปรับ

5 ปี 100,000 
บาท



15 พ.ค.2561   จบักมุผู้ต้องหาชาวมอลโดวา ค้าภาพลามกอนาจารเดก็ มีรายได้ปีละ 123 ล้านบาท
ข้อหา : ร่วมกนัน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้น

ประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้และ ร่วมกนัเพื่อประสงคแ์ห่งการคา้หรือโดยการคา้เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการ
แสดงอวดแก่ประชาชน ท า ผลิต มีไวน้ าเขา้หรือ ยงัใหน้ าเขา้ในราชอาณาจกัร ส่งออกหรือยงัใหส่้งออกไปนอก
ราชอาณาจกัร หรือท าใหแ้พร่หลายโดยประการใดๆ ซ่ึงส่ือลามก อนาจารเดก็

















สึกพระประพฤตตินไม่เหมาะสม



เลิกแลว้แฉ











ภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์

มีการพูดคุยเพื่อให้อีกฝ่ายเปลือยกายผ่านโปรแกรมแชท 

จะท าการบันทึกภาพ เพื่อข่มขู่เรียกค่าไถ่ หรือบังคับให้กระท าตามที่เรียกร้อง

หากไม่มีการจ่ายเงินหรือไม่ท าตาม จะเผยแพร่ภาพสู่สังคมออนไลน์ 

ผู้เสียหายส่วนใหญ่ ไม่กล้าเข้ามาแจ้งความเพราะกลัวจะเสื่อมเสียชื่อเสียง



หลอกให้ช่วยตวัเอง   แล้วแบลค็เมล์ข่มขู่



Admim เวบ็ไซต์

นาย สุริยะ ผู้ต้องหาที่ 1

นาย ธัชพล ผู้ต้องหาที่ 2

คลปิห้องเชือด

1. หมายจบัศาลอาญา ท่ี 1353/2560 ลง 8 มิ.ย.60 (จบั 2 ก.ย.60)
2. หมายจบัศาลอาญา ท่ี 1354/2560 ลง 8 มิ.ย.60 (จบั 11 เม.ย.61)
ขอ้หา : พรบ.คอมฯ ม.14(4)(5) , ป.อาญา ม.287(1) ม.326 ม.328 ประกอบ ม.83
ส่งพนกังานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ด าเนินคดี

แผนประทุษกรรม เวบ็ไซต์ลามก Clubstyleyou

















มาตรา 14 (5) พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์





มาตรา 14 (5) พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์



มาตรา 14 (5) พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์



Technology Crime Suppression Division

กองบงัคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี



มาตรา 16 พ.ร.บ.คอมพวิเตอร ์









ป.อาญา ฐานหมิน่ประมาท 
มาตรา 326 ผูใ้ดใส่ความผูอ่ื้นต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะ ท าใหผู้อ่ื้นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน
หรือถูกเกลียดชงั ผูน้ั้นกระท าความผดิฐานหม่ินประมาท ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือ ปรับไม่
เกินสองหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 328 ถา้ความผดิฐานหม่ินประมาทไดก้ระท าโดยการโฆษณา ดว้ยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี 
ภาพยนตร์ ภาพหรือตวัอกัษรท่ี ท าใหป้รากฏดว้ยวธีิใด ๆ แผน่เสียง หรือส่ิงบนัทึกเสียง บนัทึกภาพ หรือ
บนัทึกอกัษร กระท าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระท าการป่าวประกาศดว้ยวิธี
อ่ืน ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท

http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/Nthailaw-4-1/N803.html
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-326-333.html#top
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-326-333.html#top


ป.อาญา ฐานหมิน่ประมาท 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/Nthailaw-4-1/N803.html
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-326-333.html#top
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-326-333.html#top














































facebook Live พฤตกิรรมไม่สมควร

http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/Nthailaw-4-1/N803.html
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-326-333.html#top
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-326-333.html#top


http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/Nthailaw-4-1/N803.html
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-326-333.html#top
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-326-333.html#top




“Cybercrime”



3
ท าอย่างไร

เมื่อตกเป็นผู้เสียหาย



เมื่อถูกแฮค ควรท าอย่างไร
1. แจ้งคนสนิทในโซเชียลว่าถูกแฮค ระวังถูกหลอกยืมเงิน 
2. รีบกู้บัญชีผู้ใช้งานคืน
3. ตรวจสอบการแจ้งเตือนในอีเมล และตรวจสอบข้อมูล

การใช้งานแอปพลิเคช่ันที่ถูกแฮค เพื่อน าประวัติการ
ใช้งานให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจสืบสวนหาตัวผู้กระท าผิด

4. แจ้งความได้ที่สถานีต ารวจทั่วประเทศ



เมื่อถูกหลอก ควรท าอย่างไร



เมื่อพบข่าวตื่นตระหนก ควรท าอย่างไร

antifakenewscente

r.com



เมื่อพบการโพสต์ แชร์ ข้อมูลไม่เหมาะสม ควรท าอย่างไร

antifakenewscente

r.com

รวบรวม
พยานหลักฐาน

การระบุ
เป้าหมาย/

ผู้ต้องสงสัย

การรายงานผู้ให้
บริการ

แจ้งเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ที่สถานี

ต ารวจทั่ว
ประเทศ



ท่านสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https:// .go.th






