
 
 
  

    

 
 
 

จุลสารความรู้เกี่ยวกับวินยัข้าราชการ 
และข่าวกฎหมายใกล้ตัว 

ฉบับที่ ๙/๒๕๖๒ 
 

   ๑๓ เรื่อง ที่ชาวเน็ตต้องรู้  
 
 ๑. การฝากร้านใน Facebook , 
    IG โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 
    ผู้รับ (เจ้าของบัญชีผู้ใช้) ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
๒. ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่ได้รับความยินยอม ผู้รับ   
    สามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม    
    (การส่งข้อความที่ผู้รบัไมไ่ด้ร้องขอ) ปรับไม่เกิน    
    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
                                       

               ๓. ส่ง E-mail ขายของ  
               ถือเป็นสแปม (การส่งข้อ-    
               ความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ)  
               ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 

๔. กด Like ได้ ไม่ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยกเว้นการกด 
Like เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน เสี่ยงเข้าข่ายความผิด 
มาตรา ๑๑๒ หรือมีความผิดร่วม  

 
๕ .  ก ด  Share ถื อ เ ป็ น ก า ร
เผยแพร่  หากข้อมู ลที่ แช ร์ มี
ผลกระทบ เกิดความเสียหายต่อ 

ผู้อ่ืน อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดย
เฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ ๓ 
 
๖. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา 
แต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระท าเอง สามารถแจ้งไป
ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออก 
เจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย 

 

๗. ส าหรับแอดมินเพจที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อ
พบข้อความที่ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เมื่อลบออกจาก
พื้นที่ที่ตนดูแลดูแลแล้ว จะถือเป็นผู้พ้นผิด 
 
๘. ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจาร ที่ท าให้เกิดการเผยแพร่สู่
ประชาชนได้ 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

๙. การโพสต์เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบัง
ใบหน้า ยกเว้น เป็นการเชิดชู ชื่นชม อย่างให้เกียรติ 
 

๑๐. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต หากท าให้
เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่น เกลียดชังจาก
ผู้อื่น ญาติสามารถฟ้องร้องได้ 
 

      ๑๑. การโพสต์ด่าว่าผู้อ่ืน 
มีความผิดตามกฎหมายอาญา 
หากไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตัด
ต่อ ผู้ถูกกล่าวหาเอาผิดผู้โพสต์
ได้ และมีโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี 
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 

๑๒. ไม่ท าการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง 
รูปภาพ หรือวิดีโอ 
 

 
 
  



 
 
  

    

๑๓. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อ่ืน เช่น สวัสดี อวยพร 
ไม่ผิด ถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์หารายได้ 
 

อ้างอิง : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

             

 

กฎหมายใกล้ตัว 
 

ผู้มีอ านาจตรวจบัตรประจ าตัวประชาชน ? 
 
 

ตามกฎหมายให้ 
อ านาจเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ 
ตรวจบัตรประจ าตัวประชาชน 
ได้ แก่  พนักงานฝ่ ายปกครอง ปลัดอ า เภอ และ
ข้าราชการต ารวจยศตั้งแต่นายร้อยต ารวจตรีขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า สามารถตรวจบัตรประจ าตัวประชาชนได้
ภายในเขตอ านาจหน้าที่ เท่านั้น 

 

                          ส่วนต ารวจชั้นประทวน  
                         หรือ สมาชิกกองอาสา  
                         รักษาดินแดน มีอ านาจ 
                         ขอตรวจบัตรประจ าตัว 

 
 
   

ประชาชนได้ เฉพาะในด่านตรวจเท่านั้น ดังนั้น ต ารวจ

สายตรวจที่ยศน้อยกว่าร้อยตรี จึงไม่มีอ านาจขอตรวจ
บัตรประจ าตัวประชาชน เพราะไม่ใช่การตรวจในด่าน 

 

ส่วนการขอค้นตัว - ค้นรถ เป็นอ านาจทั่วไป
ของต ารวจทุกคน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัย ซ่ึงเป็นคน
ละส่วนกับอ านาจขอตรวจบัตรประชาชน 

ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ให้อาศัยอ านาจ
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน แต่งตั้งให้ผู้
ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ มีสิทธิ์ตรวจบัตรประชาชน 

 

๑. พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ 
ปลัดอ าเภอ และ ข้าราชการยศต้ังแต่นายร้อยต ารวจตรี
หรือเทียบเท่า ภายในเขตอ านาจหน้าที่ 

 

๒. พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน เฉพาะในด่านตรวจนั้น 

 

๓. ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย
เทศกิจ เจ้าพนักงานปกครอง ฯลฯ เฉพาะในเขตนั้น 

 

 
 
    

 
 ๔. ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา 

หัวหน้าส านักปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 
ราษฏร ฯลฯ เฉพาะในเมืองพัทยา 

 
 
 
 
 

๕. ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฏร
และบัตรประจ าตัวประชาชน และข้าราชการตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งรับผิดชอบเก่ียวกับงาน
ทะเบียนราษฏรหรือ
บัตรประจ าตัว
ประชาชน ในเขต
เทศบาลนั้น 
 

อ้างอิง  : ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๔๙๖/๒๕๖๑ 
ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ , พระราชบัญญัติบตัรประจ าตัว-
ประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ 
 

        ******************* 
ผู้รวบรวม  นางสาวพิมวดี  กิจพิทยาฤทธ์ิ  นิติกร 
จัดท าโดย  งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน 

 

 


