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ค ำน ำ 
 
 

    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ กรมเจา้ท่า 
เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการของสถาบนัไดเ้รียบเรียงข้ึน เพื่อให้
ผูส้มคัรสอบใชส้ าหรับเตรียมสอบในการสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
 
                           ทางสถาบนั THE BEST CENTER ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มประกอบดว้ยทุกส่วนท่ีก าหนดในการสอบ เจาะขอ้สอบทุกส่วน พร้อม 
ค าเฉลยอธิบาย มาจดัท าเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพื่อใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อม
ในการท าขอ้สอบ 
 
 
                          ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้หก้าร 
สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัท าตน้ฉบบั ท าใหห้นงัสือเล่มน้ีสามารถส าเร็จข้ึนมาเป็น 
เล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดข้ึนและยนิดีรับบฟังความ 
คิดเห็นจากทุกๆท่าน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 

 
ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวิชาการ 
สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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------------------------------------------------------------------------------ 

ความรู้เกีย่วกบักรมเจ้าท่า 
ประวัติความเป็นมา 
 ประเทศไทย ติดต่อคา้ขายกบัต่างชาติมาแต่คร้ังกรุงสุโขทยัเป็นราชธานี สมยันั้นมิไดเ้รียก "กรมเจา้ท่า" 
อยา่งเช่นปัจจุบนั เรียก เจา้ภาษีบา้ง นายด่านบา้งและนายขนอมตลาดบา้ง ซ่ึงทั้งหมดทาํหนา้ท่ีบงัคบัการจอด
สมอเรือคา้ขาย เกบ็ค่าธรรมเนียมเรือคา้ขายท่ีเขา้และออกราชอาณาจกัร โดยอยูใ่นความปกครอง บงัคบับญัชาของ
กรมพระคลงัส่วนคาํวา่ "กรมท่า" แต่เดิมคงหมายถึง เจา้ท่าตามระบบเก่า หากแต่มีความหมายกวา้งขวางออกไป
อีก กรมท่าเป็นส่วนราชการท่ีมีแต่สมยักรุงศรีอยธุยา  
 เจา้ท่าในสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี ประเทศไทยมีการติดต่อคา้ขายทางเรือกบัต่างชาติ สเปน 
ฮอลนัดา ญ่ีปุ่น องักฤษ เดนมาร์ก และฝร่ังเศสเขา้มาติดต่อคา้ขายตามลาํดบัการคา้ขายกบัต่างชาติอยูใ่นความ
ควบคุมดูแลของกรมพระคลงัสินคา้ ซ่ึงสนันิษฐานวา่ตั้งข้ึนในสมยัพระเจา้ประสาททอง เป็นหน่วยงานหลวง เพื่อ
ผกูขาดสินคา้บางอยา่งเป็นสินคา้ตอ้งหา้ม ไม่ใหพ้อ่คา้ประชาชนซ้ือขายโดยตรง นอกจากผกูขาดซ้ือขายสินคา้แลว้ 
พระคลงัสินคา้ยงัมีหนา้ท่ีเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเรือสินคา้ต่างชาติ ค่าภาษีสินคา้และค่าธรรมเนียมเขา้ออก 
 คาํวา่ "เจา้ท่า" ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ตามประวติัศาสตร์ คาํวา่ "เจา้ท่า" มีมาตั้งแต่รัชสมยั
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ในรัชกาลพระองค ์การคา้ขายทางเรือกบัต่างชาติปรากฏวา่ รุ่งเรืองยิง่กวา่สมยัใด ๆ 
ในยคุนั้น คาํวา่ "เจา้ท่า" สนันิษฐานวา่มาจากภาษาเปอร์เซีย ซ่ึงเรียกวา่เจา้ท่าวา่ "Shah Bardar"  
 เจา้ท่าสมยักรุงธนบุรีเป็นราชธานี พระเจา้ตากสินมหาราช ทรงตั้งเจา้ท่าเพ่ือดูแลตรวจตราบรรดาเรือแพ 
และเกบ็ค่าธรรมเนียมเรือคา้ขายหรือเรือท่ีเขา้ออกประเทศไทย  
 เจา้ท่าสมยักรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูเ่กลา้เจา้อยูห่วั เม่ือคร้ังยงั
ดาํรงพระยศเป็นพระเจา้ลกูยาเธอกรมหม่ืน เจษฎาบดินทร์ ไดว้า่การกรมท่า และไดท้รงจดัการคลงัของประเทศให้
มีรายไดม้ากยิง่ข้ึนกวา่แต่กาลก่อน  
        รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัฐบาลองักฤษขอเปล่ียนแปลงสญัญาทางการคา้ โดยให้
ฝ่ายไทยเลิกจงักอบระวางปากเรือ เปล่ียนมาเกบ็ภาษีขาเขา้ร้อยละ 3 และองักฤษสามารถซ้ือขายสินคา้กบัราษฎร
ไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งผา่นพระคลงัสินคา้ไทยตอ้งยนิยอมทาํสญัญา ต่อมาชาติตะวนัตกอ่ืนๆ เช่น ฝร่ังเศส เดนมาร์ก 
โปรตุเกส เนเธอร์แลนด ์เยอรมนั สวีเดน นอรเวย ์เบลเยีย่ม อิตาลี ออสเตรีย องัการี สเปน รวมทั้งสหรัฐอเมริกาก็
มาขอแกส้ญัญาทางการคา้ เช่นกนั นบัแต่ทาํสญัญาดงักล่าวกิจการของกรมท่ากเ็พ่ิมพนูมากข้ึนเป็นเงาตามตวั 
กรมท่าไดจ้ดังานใหม่ เป็น 3 ฝ่ายเรียกวา่ กรมท่ากลาง กรมท่าซา้ย และกรมท่าขวา กรมท่ากลางดูแลกิจการทัว่ไป
กบัติดต่อคนแขก เม่ือจาํเป็นตอ้งปรับปรุงการฝ่ายเจา้ท่า ใหเ้หมาะสมกบัความเจริญของประเทศทางการจึงได้
วา่จา้งกปัตนั จอห์น บุช (John bush) ชาวองักฤษมาริเร่ิมงานคนสมยัก่อนเรียกท่านวา่ "ทบัประมาสะแตน" มาจาก
คาํ HARBOUR MASTOR ซ่ึงหมายถึง เจา้ท่า ท่านไดป้ฏิบติัราชการมีความชอบจนไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิ
เป็นพระยาวิสูตรสาครดิษฐ 
          ไดมี้การตราพระราชบญัญติัวา่ดว้ยเรือใหม่ 10 มาตรา เรือเลก็ 7 มาตรา แพ โพงพาง และของลอยนํ้า 3 
มาตรา ทางบก 4 มาตรา รวม 24 มาตรา กฎหมายดงักล่าวนิยมเรียก "กฎหมายทอ้งนํ้า" สมยักปัตนั บุช เป็นเจา้ท่า 
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------------------------------------------------------------------------------ 

ตาํแหน่งเจา้ท่าข้ึนอยูใ่นกรมพระคลงั ต่อมายา้ยสงักดัอยูใ่นกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงเดิมมีช่ือวา่ "กรมท่า" 
(Kromata) พ.ศ. 2432 ยา้ยไปอยูก่ระทรวงโยธาธิการ คร้ันพระยาวิสูตรสาครดิษฐช์ราภาพ ไดก้ราบถวายบงัคบั
ลาออกจากราชการ กปัตนั เอ. อาร์. วิล เป็นเจา้ท่าสืบแทน ต่อมา เม่ือกปัตนัวิล ถึงแก่กรรม ใน พ.ศ. 2438 ไดย้บุ
ตาํแหน่งเจา้ท่าลงเป็นตาํแหน่งเวรท่ามีนาย โยเกนซงั ชาวเดนมาร์ก เป็นเวรท่า ทาํหนา้ท่ีตรวจตราลาํแม่นํ้า  
          ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งท่ีทาํการของกรมท่ีตึก
เจา้สวัเส็งริมแม่นํ้าเจา้พระยา ขา้งตลาดนอ้ย ตรงขา้มปากคลองสาน (คือท่ีตั้งของกรมเจา้ท่าในปัจจุบนั) ใน พ.ศ. 
2439 ทรงยกฐานะเวรท่าเป็น กรมเจา้ท่าและทรงแต่งตั้ง ม.ร.ว. พิณ สนิทวงศ ์เป็นเจา้กรมเจา้ท่า พ.ศ. 2444 ยา้ย
สงักดักรมเจา้ท่าไปข้ึนอยูใ่นกระทรวงนครบาล พ.ศ. 2448 กรมเจา้ท่าไดย้กฐานะเป็นกรมชั้นอธิบดี และ ทรงให้
ตราพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) และในปีน้ีเอง ทรงเร่ิมปรับปรุงกิจกรรมกรม
เจา้ท่าข้ึนใหม่ โดยยกเอางานบางส่วนจากกรมคลองเดิมมารวมกบักรมเจา้ท่า  
 รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงตราพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 
พ.ศ. 2456 ซ่ึงกาํเนิดมาแต่ตน้ฉบบัภาษาองักฤษแลว้มาแปลเป็นภาษาไทย ในปีน้ีเอง ทางราชการไดย้กกระทรวง
นครบาลซ่ึงกรมเจา้ท่าสงักดัอยูไ่ปรวมกบักระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2472 ลดฐานะกรมเจา้ท่า จากกรมชั้นอธิบดี
เป็นกรมชั้น เจา้กรม พ.ศ. 2474 ยา้ยไปสงักดั สมุหพระนครบาล 
 ในปี 2475 รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7 มีการเปล่ียนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยไดท้รงโปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยสงักดักรมเจา้ท่า
มาข้ึนสงักดัในกระทรวงเศรษฐการ และยกฐานะกรมเจา้ท่าจากชั้นเจา้กรมเป็นกรมชั้นอธิบดี และไม่มีตาํแหน่ง
ปลดักรมอีกต่อไป มีตาํแหน่งเลขานุการกรมแทน โดยมีขนุสกลสารารักษ ์(แซ จูพาศรี) ตาํแหน่งเลขานุการกรม 
จนกระทัง่วนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2477 จึงไดมี้พระบรมราชโองการแต่งตั้งใหน้าวาเอก พระชาํนาญนาวากล 
หวัหนา้นายช่างตรวจเรือ กรมเจา้ท่า รักษาการในตาํแหน่งอธิบดีกรมเจา้ท่าอีกตาํแหน่งหน่ึง และหลงัจากนั้นไดมี้
การแต่งตั้งผูด้าํรงตาํแหน่งอธิบดีปรับเปล่ียนกนัเร่ือยมา 
 ในวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2484 ทางราชการไดย้า้ยสงักดักรมเจา้ท่าซ่ึงเดิมสงักดัอยูใ่นกระทรวงเศรษฐ
การไปสงักดัในกระทรวงคมนาคม กรมเจา้ท่าจึงไดย้า้ยสงักดัเป็นคร้ังสุดทา้ย มาข้ึนกบักระทรวงคมนาคม
อยา่งเช่นปัจจุบนั ต่อมาไดมี้พระราชกฤษฎีกา จดัวางระเบียบราชการกรมเจา้ท่า ในกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2495 
แบ่งส่วนราชการกรมเจา้ท่าออกเป็นสาํนกังานเลขานุการกรม ประกอบดว้ย แผนกสารบรรณ แผนกคลงั แผนก
สถิติและแผนกยานพาหนะ กองตรวจท่า กองนาํร่อง กองตรวจเรือ กองทะเบียนเรือ หน่วยงานภมิูภาค แบ่งเป็น 
เจา้ท่าภาค เจา้ท่าจงัหวดั 
 และในปี 2508 ไดมี้พระราชบญัญติัโอนกิจการบริหารราชการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมเฉพาะท่ี
เก่ียวกบัราชการขนส่งทางนํ้า ไปเป็นของกรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม จึงตอ้งแกไ้ขพระราชกฤษฎีกาจดัวาง
ระเบียบราชการในกรมเจา้ท่าเสียใหม่ใหมี้กองควบคุมและส่งเสริมการขนส่งทางนํ้า กองทะเบียนเรือขนส่งทางนํ้า 
และกองขดุและรักษาร่องนํ้าท่ีรับโอนไปรวมอยูด่ว้ย ในขณะนั้นการดาํเนินการของกรมเจา้ท่าเป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมาย ภายใตข้อบเขตของพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมเจา้ท่า พ.ศ. 2508 รวมทั้งนโยบายท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากรัฐบาล และปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. 2456 
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พระราชบญัญติัเรือไทย พ.ศ. 2481 และพระราชบญัญติัป้องกนัเรือโดนกนั พ.ศ. 2497 โดยมีนโยบายหลกั 3 
ประการคือ 1. ความปลอดภยัในการขนส่ง 2. พฒันาการขนส่งทางนํ้า 3. คุม้ครองกรรมสิทธ์ิเคร่ืองอุปกรณ์ในการ
ขนส่งทางนํ้า หลงัจากนั้น ไดมี้การเปล่ียนแปลงการแบ่งส่วนราชการกรมเจา้ท่าอีกหลายคร้ัง เพ่ือใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพงาน 
 ในปี พ.ศ. 2545 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมิูพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหต้รา
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และไดป้ระกาศในพระราชกิจ่จานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 2 
ตุลาคม 2545กาํหนดใหมี้กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวีอยูใ่นสงักดักระทรวงคมนาคม โดยมีพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอาํนาจหนา้ท่ี ทรัพยสิ์นงบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผกูพนั ขา้ราชการ ลกูจา้ง และ
อตัรากาํลงัของกระทรวงคมนาคม เฉพาะท่ีเก่ียวกบัส่วนราชการทั้งหมดของกรมเจา้ท่า และบางส่วนของ
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีมาเป็นของกรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี สงักดั
กระทรวงคมนาคม มีภาระกิจเก่ียวกบัการส่งเสริมการพฒันาระบบการขนส่งทางนํ้าและการพาณิชยนาวี ใหมี้การ
เช่ือมต่อระบบการขนส่งอ่ืนๆ ทั้งการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเก่ียวเน่ือง 
เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว ทัว่ถึง และปลอดภยั ตลอดจนการสนบัสนุนภาคการส่งออกใหมี้
ความเขม้แขง็  
     จนกระทั้งปี พ.ศ. 2552 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมิูพลอดุลยเดช ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลา้ใหต้รา
พระราชกฤษฎีกา เปล่ียนช่ือ "กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี" เป็น "กรมเจา้ท่า" อาศยัอาํนาจตามความใน
มาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมาตรา 8 ตรีแห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2543 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ พระราชทานนามหน่วยงาน 
 วนัคลา้ยวนัสถาปนากรมเจา้ท่า ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทางราชการไดท้าํ
สญัญาจา้งกปัตนั จอห์น บุช (John bush) ชาวองักฤษ  มาเป็นผูริ้เร่ิมงานฝ่ายเจา้ท่า มีการลงนามในสญัญาระหวา่ง
ไทยกบัองักฤษ เม่ือวนั  8ฯ 9 ค ํ่า จุลศกัราช 1221 ปีมะแม เอกศก ตรงกบัวนัศุกร์ท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2402 กรมเจา้
ท่าจึงถือเอาวนัท่ี 5 สิงหาคมของทุกปี เป็นวนัคลา้ยวนัสถาปนากรมเจา้ท่า 
นโยบายกรม 
 กรมเจา้ท่าไดม้อบนโยบายการปฏิบติังานในปีงบประมาณ 2561 เม่ือวนัองัคารท่ี 7 พฤศจิกายน 2560  
โดยมุ่งเนน้ในการส่งเสริมการพฒันาระบบการขนส่งทางนํ้าและการพาณิชยนาวีใหมี้การเช่ือมต่อกบัระบบการ 
ขนส่งอ่ืนๆ ทั้งการขนส่งผูโ้ดยสาร และสินคา้ ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทยและกิจการเก่ียวเน่ือง เพ่ือใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ทัว่ถึงและปลอดภยั ตลอดจนการสนบัสนุนภาคการส่งออกใหมี้ความเขม้แขง็ รวมถึง
การช่วยรักษาสภาพทางชลศาสตร์ท่ีช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ไดอี้กทางหน่ึงและนโยบายท่ีสาํคญัท่ี
ตอ้งดาํเนินการผลกัดนั และขบัเคล่ือนใหส้ามารถสาํเร็จไดต้ามวตัถุประสงค ์โดยคาํนึงถึงประชาชนหรือ
ผูรั้บบริการ รวมทั้งผูมี้ส่วนได-้ส่วนเสียเป็นหลกัทั้งมิติดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร คือ 
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 1.การบริหารงานบุคคล เป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนบุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดาํเนินงาน เช่น - การเล่ือนระดบัใหด้าํเนินการตามหลกัธรรมาภิบาล 
กระบวนการในการพิจารณามีความชดัเจนโปร่งใส สร้างกลไกการคดัเลือกใหส้ามารถวดัผลได ้โดยใหค้าํนึงถึง
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลเป็นสาํคญั 
 - เร่งตรวจสอบอตัราวา่ง และดาํเนินการบรรจุใหเ้ตม็ จดัทาํเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายงาน (Career 
Path) เพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจใหบุ้คลากร 
 - งานวนิยั เร่งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว กรณีหากไม่มีมลู/ขอ้มลูไม่ชดัเจน ใหย้ติุ กรณีท่ีมีมลู
ความผิดท่ีชดัเจน ใหด้าํเนินการลงโทษ 
 - ให ้อ.ก.พ. กรมเจา้ท่าเป็นกลไกในการบริหารงานบุคคล โดยใหจ้ดัการประชุม 2 เดือนคร้ัง 
 - การพฒันาบุคลากร เร่งรัดดาํเนินการอบรมใหค้วามรู้ผูท้าํการในส่วนภมิูภาค ในเร่ืองของการออกคาํสัง่
ทางปกครอง เพ่ือป้องกนัการดาํเนินการผิดขั้นตอน หรือใชฐ้านอาํนาจไม่ถกูตอ้ง 
 2.การบริหารงบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพ มีแนวทางดาํเนินการ เช่น 
 - การมอบอาํนาจในการจดัซ้ือ-จดัจา้ง เพ่ือใหค้วามคล่องตวัเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายใหทุ้กหน่วย
ดาํเนินการใหถ้กูตอ้งมีความโปร่งใสใหห้ารือร่วมกบักองคลงั และฝ่ายพสัดุ 
 - ใหเ้ร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีคา้งอยู ่(งบประมาณ 2559-2560) และทุกหน่วยงานท่ีมีงบลงทุน 
งบประมาณ 2561 ใหเ้ร่งรัดดาํเนินการและผกูพนัสญัญาใหไ้ดภ้ายใน 31 ธนัวาคม 2560 
 - เงินกองทุน, เงินนอกงบประมาณ ใหพิ้จารณากาํหนดเกณฑแ์ละกลไกในการเบิกจ่าย อาจดาํเนินการใน
รูปของคณะกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมเจา้ท่าหรือรองอธิบดีกรมเจา้ท่าเป็นประธาน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
กองคลงัเป็นกรรมการ เพ่ือร่วมพิจารณาการเบิกจ่าย สาํหรับการใชเ้งินนอกงบประมาณ เขต/สาขาท่ีมีความ
จาํเป็นตอ้งใช ้ใหเ้ขียนโครงการนาํเสนอมา และใหมี้การประชุมพิจารณากนัเป็นระยะ โดยอาจกาํหนดใหมี้การ
ประชุมทุก 2 เดือน 
 - การจา้งพนกังานใหเ้ขต/สาขา มอบกองคลงัพิจารณาโอนงบประมาณค่าใชส้อบใหก้บัสาํนกังาน เจา้ท่า
ภมิูภาคท่ีมีการจา้งเหมาบริการเอกชน 
 3.การกาํกบัดูแลดา้นความปลอดภยัทางนํ้าในส่วนกลางและภมิูภาค นอกจากดาํเนินการตามภารกิจแลว้
ตอ้งมีการติดตามข่าวสารท่ีอาจส่งผลส่งผลต่อความปลอดภยัในการเดินเรือหรือสญัจรทางนํ้า รวมถึงการ
ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ โดยมีแนวทางการใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มลูในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
โดยเฉพาะดา้นความปลอดภยั การควบคุมเรือ การแจง้เตือนนํ้าข้ึน-ลง และตอ้งมีระบบแจง้เตือนใหป้ระชาชน
ทราบ ตลอดจนการรายงานใหผู้บ้ริหารทราบดว้ย 
 4.การบริหารจดัการส่ิงล่วงลํ้าลาํนํ้าในส่วนกลางและภมิูภาคตอ้งกาํกบัดูแลและพิจารณาอยา่งรอบคอบให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี 17) พ.ศ.2560 และท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัใหมี้คู่มือหรือ
หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาส่ิงล่วงลํ้าลาํนํ้าท่ีชดัเจน เช่น การอนุญาตก่อสร้างท่าเรือตอ้งพิจารณาทั้ง
ในส่วนของขนาดเรือท่ีจะเทียบท่าและตวัท่าเรือใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย ในส่วนของฐานขอ้มลูใหน้าํขอ้มลูของกอง
สาํรวจและสร้างแผนท่ีมาใชป้ระโยชน์ 
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 5.การดาํเนินงานตาม IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) โดยการกาํกบัดูแลการขนส่งทางนํ้าเพ่ือ
สนบัสนุนการจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้ว รวมทั้งการดาํเนินงานเก่ียวกบัการประมงผิดกฎหมาย ใหมี้การ
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยทาํใหว้ิกฤตเป็นโอกาสในการพฒันาการปฏิบติังานของกรม เพ่ือใหมี้การใชก้ฎหมาย
อยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งจดัเตรียมความพร้อมทั้งดา้นบุคลากรและการจดัหา ตรวจสอบเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ในการใชเ้พ่ือกาํกบัดูแลเฝ้าระวงัเรือเขา้มาในน่านนํ้าไทย 
 6.การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางนํ้า ยงัคงดาํเนินการตามแผนต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น การพฒันาท่าเรือสงขลาแห่งท่ี 2 และท่าเรือปากบารา จงัหวดัสตูล รวมถึงการผลกัดนัใหมี้การเปิด
เสน้ทางการเดินเรือ Ferry ใหม่ ทั้งน้ีการพฒันาใด ๆ ใหด้าํเนินการดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ หากไม่
สามารถดาํเนินการไดใ้หมี้การประสานงานกบัจงัหวดัซ่ึงเป็นเจา้ของพ้ืนท่ี เพ่ือรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคทีไม่
สามารถดาํเนินการได ้เช่น กรณีหลกัไฟท่ีไม่สามารถติดตั้งได ้เป็นตน้ 
 7.การผลิตบุคลากรดา้นพาณิชยนาวี และกิจการพาณิชยนาวีใหรั้กษามาตรฐานการเรียน/การสอนใหดี้ 
และใหก้าํกบัหลกัสูตรต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานกาํหนด รวมถึงการกาํหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือส่งเสริม
กิจการพาณิชยนาว ี
 8.การเตรียมความพร้อมสาํหรับการตรวจประเมินของ IMO ในปี 2564 เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ประเทศ
สมาชิกของ IMO มีการปฏิบติัตามตราสารและขอ้กาํหนดของตราสารของ IMO ระหวา่งประเทศอยา่งต่อเน่ือง
และบรรลุผลสาํเร็จทัว่โลกอนัเป็นมาตรการหน่ึงในการเสริมสร้างความปลอดภยัทางทะเลและการคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้มทางทะเล โดยมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีมอบสาํนกัมาตรฐานเรือเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ดาํเนินงาน 
 9.ใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จท่ีจุดเดียว (One stop service) และการใหบ้ริการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-services ) โดยเฉพาะในปี 2561 กาํหนดใหก้ระบวนงานของสาํนกัมาตรฐานทะเบียนเรือเป็น
โครงการนาํร่อง และจะนาํเสนอสาํนกังาน ก.พ.ร. เพ่ือขอรับรางวลัดว้ย 
 10.การพฒันาและปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ใหเ้ร่งรัดกฎหมายท่ียงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ โดยดาํเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการกลัน่กรองกฎหมายเพ่ือร่วมกนัพิจารณาผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ใหค้รอบคลุม 
 11.เร่ืองอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การประชุมต่างๆ ควรจดัทาํขอ้มลูใหพ้ร้อม สรุปประเดน็ใหช้ดัเจน หากมีหน่วยงาน
ภายนอกร่วมประชุม ควรมีป้ายช่ือและขอใหดู้แล ตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถเพ่ือเป็น
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของกรม 
วิสัยทัศน์ 
          “พฒันาระบบขนส่งทางนํ้าอยา่งเช่ือมโยง มีมาตรฐาน เพ่ือใหเ้กิดความสะดวก ปลอดภยั และเพ่ิมศกัยภาพ
การแข่งขนัของประเทศ” 
พนัธกจิ 
          กาํกบัดูแล การส่งเสริมการพฒันาระบบการขนส่งทางนํ้าและการพาณิชยนาวีใหมี้การเช่ือมต่อกบัระบบการ
ขนส่งอ่ืนๆ ทั้งการขนส่งผูโ้ดยสาร และสินคา้ ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเก่ียวเน่ือง เพ่ือใหป้ระชาชน
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ไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ทัว่ถึง และปลอดภยั ตลอดจนการสนบัสนุนภาคการส่งออกใหมี้ความเขม้แขง็ โดยมี
อาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
          1. ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือในน่านนํ้าไทย กฎหมายวา่ดว้ยเรือไทย กฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกนัเรือโดนกนั กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
          2. ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางนํ้า 
          3. ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายระบบการขนส่งทางนํ้าและการพาณิชยนาว ี
          4. ดาํเนินการจดัระเบียบการขนส่งทางนํ้าและกิจการพาณิชยนาว ี
          5. ร่วมมือและประสานงานกบัองคก์ารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศในดา้นการ
ขนส่งทางนํ้า การพาณิชยนาวี และในส่วนท่ีเก่ียวกบัอนุสญัญาและความตกลงระหวา่งประเทศ 
          6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ค่านิยมองค์กร 
          ค่านิยมของกรมเจา้ท่า คือ STEPSS ไดแ้ก่ 
          1) มีใจใหบ้ริการ ( Service Mind) 
          2) ทาํงานเป็นทีม ( Teamwork) 
          3) มุ่งผลสมัฤทธ์ิ ( Efficiency) 
          4) ทาํงานแบบมืออาชีพ ( Professional) 
          5) ตระหนกัความปลอดภยั ( Safety) 
          6) มีใจใฝ่รู้ ( Seek Learning) 
วัฒนธรรมองค์กร 
         เจา้ท่ามีความมุ่งมัน่ ร่วมแรงร่วมใจ ใฝ่เรียนรู้ อยูคู่่คุณธรรม 
เป้าประสงค์ของกรมเจ้าท่า 
          1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการดา้นการคมนาคมขนส่งทางนํ้าท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
          2. ระบบการขนส่งทางนํ้ามีมาตรฐานและมีการกาํกบัดูแลใหมี้ความปลอดภยั และมัน่คง 
          3. ระบบขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวีมีประสิทธิภาพ 
          4. มีระบบท่ีสนบัสนุนใหมี้การบริหารนโยบายและยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั 
เป้าหมายการให้บริการกรมเจ้าท่า 
          1. พฒันาและบาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ มีความสะดวกและปลอดภยั 
          2. กาํกบั ดูแล และใหบ้ริการเพ่ือใหเ้กิดความสะดวก และปลอดภยั 
          3. ผลิตและพฒันาบุคลากร เพ่ือรองรับกิจการพาณิชยนาว ี
          4. กาํกบัดูแลการขนส่งทางนํ้าเพ่ือสนบัสนุนการจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วและคา้มนุษย ์
          5. มีกลไกท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนใหย้ทุธศาสตร์ขบัเคล่ือนได ้
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ยุทธศาสตร์กรมเจ้าท่า 
ประเดน็ยทุธศาสตร์/ยทุธศาสตร์ของกรม

เจา้ท่า 
กลยทุธ์กรมเจา้ท่า 

1. พฒันาและบาํรุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางนํ้าตามธรรมชาติเพ่ือ
สนบัสนุนการขนส่งใหมี้ประสิทธิภาพ 

- พฒันาและบาํรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้พียงพอต่อเน่ืองอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

2. การยกระดบัความปลอดภยั และความ
มัน่คงดา้นการขนส่งทางนํ้าและการ
พาณิชยนาว ี

- กาํหนดมาตรการในการกาํกบั ควบคุม ดูแล จดัทาํระบบรองรับ
การปฏิบติัการและการใหบ้ริการดา้นความปลอดภยัทางนํ้า สร้าง
ขอ้กาํหนดมาตรฐานสาํหรับบงัคบัใชก้บัเรือ คนประจาํเรือ และ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางนํ้า 
- ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการขนส่งทางนํ้า
รวมทั้งระบบมาตรฐานและกาํกบัดูแลความปลอดภยัและความ
มัน่คงของการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาว ี

3. การพฒันาศกัยภาพในการขนส่งทาง
นํ้าและพาณิชยนาวีเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

- พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางนํ้าและโลจิสติกส์ รวมทั้ง
ส่ิงอาํนวยความสะดวก ตลอดจนการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการ
พาณิชยนาวีและท่ีเก่ียวเน่ือง 
- พฒันามาตรฐานหลกัสูตร บุคลากรและจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
สถานท่ี เพ่ือการผลิตบุคลากรดา้นพาณิชยนาวี 

4. การส่งเสริม สนบัสนุนความสามารถ
ในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 

- ปรับปรุงและพฒันาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัให้
สอดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนไป 
- ปรับปรุงและพฒันาการบริหารองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
- พฒันาทรัพยากรบุคคล 
- ส่งเสริมและพฒันาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
อย
่าง



คู่มือเตรียมสอบนกัวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบติัการ กรมเจา้ท่า  8 

------------------------------------------------------------------------------ 

ผู้บริหาร 
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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
________________ 
ภมิูพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นปีท่ี ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศวา่  

โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี  
มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐”  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
มาตรา ๓  ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความวา่ อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการทาํงาน

เขา้ดว้ยกนั โดยไดมี้การกาํหนดคาํสัง่ ชุดคาํสัง่ หรือส่ิงอ่ืนใด และแนวทางปฏิบติังานใหอุ้ปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์
ทาํหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มลูโดยอตัโนมติั 

“ขอ้มลูคอมพิวเตอร์” หมายความวา่ ขอ้มลู ขอ้ความ คาํสัง่ ชุดคาํสัง่ หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีอยูใ่น
ระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลไดแ้ละใหห้มายความรวมถึงขอ้มลู
อิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 

“ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความวา่ ขอ้มลูเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงถึงแหล่งกาํเนิด ตน้ทาง ปลายทาง เสน้ทาง เวลา วนัท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ 
หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 

“ผูใ้หบ้ริการ” หมายความวา่ 
(๑) ผูใ้หบ้ริการแก่บุคคลอ่ืนในการเขา้สู่อินเทอร์เน็ต หรือใหส้ามารถติดต่อถึงกนัโดยประการ 

อ่ืน โดยผา่นทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการใหบ้ริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

(๒) ผูใ้หบ้ริการเกบ็รักษาขอ้มลูคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
___________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒๗ ก/หนา้ ๔/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

ตัว
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 “ผูใ้ชบ้ริการ” หมายความวา่ ผูใ้ชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการไม่วา่ตอ้งเสียค่าใชบ้ริการหรือไม่กต็าม 
“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  
มาตรา ๔[๒]  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมรักษาการตาม

พระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อาํนาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีกบัออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
หมวด ๑ 

ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 
______________ 

มาตรา ๕  ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมี้ไวส้าํหรับตน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้ง
จาํทั้งปรับ  

มาตรา ๖  ผูใ้ดล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัทาํข้ึนเป็นการเฉพาะ 
ถา้นาํมาตรการดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่
เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  

มาตรา ๗  ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมี้ไวส้าํหรับตน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้ง
จาํทั้งปรับ  

มาตรา ๘  ผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใดโดยมิชอบดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดกัรับไว้
ซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นท่ีอยูร่ะหวา่งการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นมิไดมี้ไว้
เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคลทัว่ไปใช้ประโยชน์ได ้ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้ งจาํทั้ งปรับ  

มาตรา ๙  ผูใ้ดทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยมิชอบตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือ
ทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐  ผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือใหก้ารทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผูอ่ื้นถูกระงบั ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทาํงานตามปกติได ้ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินห้า 
ปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้ งจาํทั้ งปรับ  

มาตรา ๑๑  ผูใ้ดส่งขอ้มลูคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิดหรือ 
______________ 
[๒] มาตรา ๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  

ตัว
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------------------------------------------------------------------------------ 

ปลอมแปลงแหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มลูดงักล่าวอนัเป็นการรบกวนการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดย
ปกติสุข ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

ผูใ้ดส่งขอ้มลูคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนอนัมีลกัษณะเป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผูรั้บขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เปิดโอกาสให้
ผูรั้บสามารถบอกเลิกหรือแจง้ความประสงค์เพ่ือปฏิเสธการตอบรับไดโ้ดยง่าย ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสอง
แสนบาท[๓] 

ใหรั้ฐมนตรีออกประกาศกาํหนดลกัษณะและวิธีการส่งรวมทั้งลกัษณะและปริมาณของ
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไม่เป็นการก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผูรั้บและลกัษณะ
อนัเป็นการบอกเลิกหรือแจง้ความประสงคเ์พ่ือปฏิเสธการตอบรับไดโ้ดยง่าย[๔]  

มาตรา ๑๒[๕]  ถา้การกระทาํความผดิตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๑ 
เป็นการกระทาํต่อขอ้มลูคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ 
ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพ้ืนฐานอนัเป็นประโยชน์
สาธารณะ ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงเจด็ปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาท 

ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มลูคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ดงักล่าว ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสน
บาท 

ถา้การกระทาํความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นการกระทาํต่อขอ้มลูคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบหา้ปีและปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสาม
แสนบาท 

ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามโดยมิไดมี้เจตนาฆ่าแต่เป็นเหตุใหบุ้คคลอ่ืน
ถึงแก่ความตาย ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท  

มาตรา ๑๒/๑[๖]  ถา้การกระทาํความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นเหตุใหเ้กิดอนัตราย 
แก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสอง

แสนบาท 
ถา้การกระทาํความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ โดยมิไดมี้เจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุใหบุ้คคลอ่ืน

ถึงแก่ความตาย ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หา้ปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท  
มาตรา ๑๓  ผูใ้ดจาํหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาํสัง่ท่ีจดัทาํข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ 

การกระทาํความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
______________ 
[๓] มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔] มาตรา ๑๑ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕] มาตรา ๑๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๖] มาตรา ๑๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ผูใ้ดจาํหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาํสัง่ท่ีจดัทาํข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระทาํ
ความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท
หรือทั้งจาํทั้งปรับ[๗] 

ผูใ้ดจาํหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาํสัง่ท่ีจดัทาํข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระทาํ
ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ หากผูน้าํไปใชไ้ดก้ระทาํ
ความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หรือตอ้งรับผิดตามมาตรา  ๑๒ วรรคสองหรือวรรคส่ี หรือ
มาตรา ๑๒/๑ ผูจ้าํหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาํสัง่ดงักล่าวจะตอ้งรับผิดทางอาญาตามความผิดท่ีมีกาํหนดโทษสูงข้ึน
ดว้ย กเ็ฉพาะเม่ือตนไดรู้้หรืออาจเลง็เห็นไดว้า่จะเกิดผลเช่นท่ีเกิดข้ึนนั้น[๘] 

ผูใ้ดจาํหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาํสัง่ท่ีจดัทาํข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกระทาํ
ความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม หากผูน้าํไปใชไ้ดก้ระทาํความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง 
หรือวรรคสาม หรือตอ้งรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคส่ี หรือมาตรา ๑๒/๑ ผูจ้าํหน่ายหรือเผยแพร่
ชุดคาํสัง่ดงักล่าวตอ้งรับผิดทางอาญาตามความผดิท่ีมีกาํหนดโทษสูงข้ึนนั้นดว้ย[๙] 

ในกรณีท่ีผูจ้าํหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาํสัง่ผูใ้ดตอ้งรับผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง และตาม
วรรคสามหรือวรรคส่ีดว้ย ใหผู้น้ั้นตอ้งรับโทษท่ีมีอตัราโทษสูงท่ีสุดแต่กระทงเดียว[๑๐]  

มาตรา ๑๔[๑๑]  ผูใ้ดกระทาํความผิดท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปีหรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน อนัมิใช่การกระทาํความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความ
เสียหายต่อการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อใหเ้กิดความต่ืนตระหนกแก่
ประชาชน 
  (๓) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความมัน่คง
แห่งราชอาณาจกัรหรือความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและขอ้มลู 
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้
_____________ 
[๗] มาตรา ๑๓ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๘] มาตรา ๑๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๙] มาตรา ๑๓ วรรคส่ี เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๐] มาตรา ๑๓ วรรคหา้ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๑] มาตรา ๑๔ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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คู่มือเตรียมสอบนกัวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบติัการ กรมเจา้ท่า  13 

------------------------------------------------------------------------------ 

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

ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคหน่ึง (๑) มิไดก้ระทาํต่อประชาชน แต่เป็นการกระทาํต่อบุคคล
ใดบุคคลหน่ึง ผูก้ระทาํ ผูเ้ผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ดงักล่าวตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปีหรือ
ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และใหเ้ป็นความผิดอนัยอมความได ้ 

มาตรา ๑๕[๑๒]  ผูใ้หบ้ริการผูใ้ดใหค้วามร่วมมือ ยนิยอม หรือรู้เห็นเป็นใจใหมี้การกระทาํความผิด
ตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุมของตน ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัผูก้ระทาํความผิด
ตามมาตรา ๑๔ 

ใหรั้ฐมนตรีออกประกาศกาํหนดขั้นตอนการแจง้เตือน การระงบัการทาํใหแ้พร่หลายของ
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ และการนาํขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ถา้ผูใ้หบ้ริการพิสูจน์ไดว้า่ตนไดป้ฏิบติัตามประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามวรรคสอง ผูน้ั้นไม่
ตอ้งรับโทษ  

มาตรา ๑๖[๑๓]  ผูใ้ดนาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงไดซ่ึ้งขอ้มูลคอม 
พิวเตอร์ท่ีปรากฏเป็นภาพของผูอ่ื้น และภาพนั้นเป็นภาพท่ีเกิดจากการสร้างข้ึน ตดัต่อ เติม หรือดดัแปลงดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด โดยประการท่ีน่าจะทาํให้ผูอ่ื้นนั้นเสียช่ือเสียง ถกูดูหม่ินถกูเกลียด
ชงั หรือไดรั้บความอบัอาย ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถา้การกระทาํตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทาํต่อภาพของผูต้าย และการกระทาํนั้นน่าจะทาํใหบิ้ดา 
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูต้ายเสียช่ือเสียง ถกูดูหม่ิน หรือถกูเกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอายผูก้ระทาํตอ้ง
ระวางโทษดงัท่ีบญัญติัไวใ้นวรรคหน่ึง 

ถา้การกระทาํตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เป็นการนาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอนัเป็น
การติชมดว้ยความเป็นธรรม ซ่ึงบุคคลหรือส่ิงใดอนัเป็นวิสยัของประชาชนยอ่มกระทาํ ผูก้ระทาํไม่มีความผิด 

ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นความผิดอนัยอมความได ้
ถา้ผูเ้สียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข ์ใหบิ้ดา มารดา คู่

สมรส หรือบุตรของผูเ้สียหายร้องทุกขไ์ด ้และใหถื้อวา่เป็นผูเ้สียหาย  
มาตรา ๑๖/๑[๑๔]  ในคดีความผิดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ ซ่ึงมีคาํพิพากษาวา่จาํเลยมี

ความผิด ศาลอาจสัง่ 
(๑) ใหท้าํลายขอ้มลูตามมาตราดงักล่าว 
(๒) ใหโ้ฆษณาหรือเผยแพร่คาํพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

_________ 
[๑๒] มาตรา ๑๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๓] มาตรา ๑๖ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๔] มาตรา ๑๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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คู่มือเตรียมสอบนกัวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบติัการ กรมเจา้ท่า  14 

------------------------------------------------------------------------------ 

วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์หนงัสือพิมพ ์หรือส่ืออ่ืนใด ตามท่ีศาลเห็นสมควรโดยใหจ้าํเลยเป็นผูช้าํระค่า
โฆษณา หรือเผยแพร่ 

(๓) ใหด้าํเนินการอ่ืนตามท่ีศาลเห็นสมควรเพ่ือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํ
ความผิดนั้น  

มาตรา ๑๖/๒[๑๕]  ผูใ้ดรู้วา่ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นขอ้มลูท่ีศาลสัง่ให้
ทาํลายตามมาตรา ๑๖/๑ ผูน้ั้นตอ้งทาํลายขอ้มลูดงักล่าว หากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษก่ึงหน่ึงของโทษท่ีบญัญติัไวใ้น
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ แลว้แต่กรณี  

มาตรา ๑๗  ผูใ้ดกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีนอกราชอาณาจกัรและ 
(๑) ผูก้ระทาํความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดไดเ้กิดข้ึนหรือผูเ้สียหาย

ไดร้้องขอใหล้งโทษ หรือ 
(๒) ผูก้ระทาํความผิดนั้นเป็นคนต่างดา้ว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผูเ้สียหายและผูเ้สียหาย

ไดร้้องขอใหล้งโทษ 
จะตอ้งรับโทษภายในราชอาณาจกัร  
มาตรา ๑๗/๑[๑๖]  ความผดิตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอาํนาจ
เปรียบเทียบได ้

คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึงใหมี้จาํนวนสามคนซ่ึงคนหน่ึงตอ้ง
เป็นพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบไดท้าํการเปรียบเทียบกรณีใดและผูต้อ้งหาไดช้าํระเงินค่าปรับตาม
คาํเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบกาํหนดแลว้ใหถื้อวา่คดีนั้นเป็นอนัเลิกกนัตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาไม่ชาํระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดใหเ้ร่ิมนบัอายคุวามในการฟ้อง
คดีใหม่นบัตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว 

หมวด ๒ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่

___________ 
มาตรา ๑๘[๑๗]  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมี

เหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี หรือในกรณีท่ีมีการร้องขอตามวรรคสองให ้
__________ 
[๑๕] มาตรา ๑๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๖] มาตรา ๑๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๗] มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี เฉพาะท่ีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ในการใชเ้ป็นหลกัฐาน
เก่ียวกบัการกระทาํความผิดและหาตวัผูก้ระทาํความผิด 

(๑) มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดมาเพ่ือใหถ้อ้ยคาํส่งคาํ
ช้ีแจงเป็นหนงัสือ หรือส่งเอกสาร ขอ้มลู หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจได ้

(๒) เรียกขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๓) สัง่ใหผู้ใ้หบ้ริการส่งมอบขอ้มลูเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งเกบ็ตามมาตรา ๒๖ หรือท่ีอยูใ่น
ความครอบครองหรือควบคุมของผูใ้หบ้ริการใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือใหเ้กบ็ขอ้มลูดงักล่าวไวก่้อน 

(๔) ทาํสาํเนาขอ้มลูคอมพิวเตอร์ ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีเหตุอนั
ควรเช่ือไดว้า่มีการกระทาํความผิด ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์นั้นยงัมิไดอ้ยูใ่นความครอบครองของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี 

(๕) สัง่ใหบุ้คคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอ้มลูคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้กบ็
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ส่งมอบขอ้มลูคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดงักล่าวใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

(๖) ตรวจสอบหรือเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้กบ็ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อนัเป็นหลกัฐานหรืออาจใชเ้ป็นหลกัฐานเก่ียวกบัการ
กระทาํความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตวัผูก้ระทาํความผิดและสัง่ใหบุ้คคลนั้นส่งขอ้มลูคอมพิวเตอร์ขอ้มลูจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีจาํเป็นใหด้ว้ยกไ็ด ้

(๗) ถอดรหสัลบัของขอ้มลูคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสัง่ใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เขา้รหสัลบัของขอ้มลูคอมพิวเตอร์ ทาํการถอดรหสัลบั หรือใหค้วามร่วมมือกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการถอดรหสั
ลบัดงักล่าว 

(๘) ยดึหรืออายดัระบบคอมพิวเตอร์เท่าท่ีจาํเป็นเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผูก้ระทาํความผิดเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนกังานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอ่ืนซ่ึงไดใ้ชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้กบ็ขอ้มลูคอมพิวเตอร์เป็นองคป์ระกอบหรือเป็นส่วนหน่ึงในการกระทาํ 
ความผิดหรือมีขอ้มลูคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืน พนกังานสอบสวนอาจ
ร้องขอใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึงดาํเนินการตามวรรคหน่ึงกไ็ด ้หรือหากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงักล่าวต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีรีบรวบรวมขอ้เทจ็จริง
และหลกัฐานแลว้แจง้ไปยงัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนินการต่อไป 

ใหผู้ไ้ดรั้บการร้องขอจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) และ (๓) ดาํเนินการตามคาํ
ร้องขอโดยไม่ชกัชา้ แต่ตอ้งไม่เกินเจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องขอ หรือภายในระยะเวลาท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี
กาํหนดซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัและไม่เกินสิบหา้วนั เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร ตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
พนกังานเจา้หนา้ท่ี  ทั้งน้ี รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งดาํเนินการท่ีเหมาะสม
กบัประเภทของผูใ้หบ้ริการกไ็ด ้ 
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------------------------------------------------------------------------------ 

มาตรา ๑๙[๑๘]  การใชอ้าํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ียืน่คาํร้องต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจเพ่ือมีคาํสัง่อนุญาตใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการตามคาํ
ร้อง  ทั้งน้ี คาํร้องตอ้งระบุเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่บุคคลใดกระทาํหรือกาํลงัจะกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดอนัเป็น
ความผิด เหตุท่ีตอ้งใชอ้าํนาจ ลกัษณะของการกระทาํความผิด รายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการกระทาํ
ความผิดและผูก้ระทาํความผิด เท่าท่ีสามารถจะระบุได ้ประกอบคาํร้องดว้ย ในการพิจารณาคาํร้องใหศ้าลพิจารณา
คาํร้องดงักล่าวโดยเร็ว 

เม่ือศาลมีคาํสัง่อนุญาตแลว้ ก่อนดาํเนินการตามคาํสัง่ของศาล ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีส่งสาํเนา
บนัทึกเหตุอนัควรเช่ือท่ีทาํใหต้อ้งใชอ้าํนาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบใหเ้จา้ของหรือผู ้
ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน แต่ถา้ไม่มีเจา้ของหรือผูค้รอบครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู ่ณ ท่ี
นั้น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีส่งมอบสาํเนาบนัทึกนั้นใหแ้ก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองดงักล่าวในทนัทีท่ีกระทาํได ้

ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีผูเ้ป็นหวัหนา้ในการดาํเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
ส่งสาํเนาบนัทึกรายละเอียดการดาํเนินการและเหตุผลแห่งการดาํเนินการใหศ้าลท่ีมีเขตอาํนาจภายในส่ีสิบแปด
ชัว่โมงนบัแต่เวลาลงมือดาํเนินการ เพ่ือเป็นหลกัฐาน 

การทาํสาํเนาขอ้มลูคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะเม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือได้
วา่มีการกระทาํความผิด และตอ้งไม่เป็นอุปสรรคในการดาํเนินกิจการของเจา้ของหรือผูค้รอบครอง
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจาํเป็น 

การยดึหรืออายดัตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะตอ้งส่งมอบสาํเนาหนงัสือแสดงการยดึหรือ
อายดัมอบใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะสัง่ยดึ 
หรืออายดัไวเ้กินสามสิบวนัมิได ้ในกรณีจาํเป็นท่ีตอ้งยดึหรืออายดัไวน้านกวา่นั้น ใหย้ืน่คาํร้องต่อศาลท่ีมีเขต
อาํนาจเพ่ือขอขยายเวลายดึหรืออายดัได ้แต่ศาลจะอนุญาตใหข้ยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัไดอี้กไม่
เกินหกสิบวนั เม่ือหมดความจาํเป็นท่ีจะยดึหรืออายดัหรือครบกาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้ง 
ส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ท่ียดึหรือถอนการอายดัโดยพลนั 

หนงัสือแสดงการยดึหรืออายดัตามวรรคหา้ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๐[๑๙]  ในกรณีท่ีมีการทาํใหแ้พร่หลายซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ ดงัต่อไปน้ี พนกังาน 

เจา้หนา้ท่ีโดยไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยืน่คาํร้องพร้อมแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจ
ขอใหมี้คาํสัง่ระงบัการทาํใหแ้พร่หลายหรือลบขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได ้

(๑) ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรตามท่ีกาํหนดไว้

ในภาค ๒ ลกัษณะ ๑ หรือลกัษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
__________ 
[๑๘] มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๙] มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ตัว
อย
่าง

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c771/%c771-20-9999-update.htm#_ftn18
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c771/%c771-20-9999-update.htm#_ftn19
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c771/%c771-20-9999-update.htm#_ftnref18
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c771/%c771-20-9999-update.htm#_ftnref19


คู่มือเตรียมสอบนกัวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบติัการ กรมเจา้ท่า  17 

------------------------------------------------------------------------------ 

(๓) ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือกฎหมาย
อ่ืนซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั้นมีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนและเจา้หนา้ท่ี
ตามกฎหมายนั้นหรือพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดร้้องขอ 

ในกรณีท่ีมีการทาํใหแ้พร่หลายซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลัน่กรองขอ้มลูคอมพิวเตอร์จะ
มอบหมายใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ียืน่คาํร้องพร้อมแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจขอใหมี้คาํสัง่ระงบัการ
ทาํใหแ้พร่หลายหรือลบซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได ้ ทั้งน้ี ใหน้าํบทบญัญติัวา่ดว้ย
คณะกรรมการท่ีมีอาํนาจดาํเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใช้
บงัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการกลัน่กรองขอ้มลูคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม 

ใหรั้ฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองข้ึนคณะหน่ึงหรือ
หลายคณะ แต่ละคณะใหมี้กรรมการจาํนวนเกา้คนซ่ึงสามในเกา้คนตอ้งมาจากผูแ้ทนภาคเอกชนดา้นสิทธิ
มนุษยชน ดา้นส่ือสารมวลชน ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และใหก้รรมการไดรั้บ
ค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรีกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 

การดาํเนินการของศาลตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหน้าํประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีท่ีศาลมีคาํสัง่ใหร้ะงบัการทาํใหแ้พร่หลายหรือลบขอ้มลูคอมพิวเตอร์ตามวรรค
หน่ึงหรือวรรคสอง พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะทาํการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายหรือลบขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั้นเองหรือ
จะสัง่ใหผู้ใ้หบ้ริการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายหรือลบขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั้นกไ็ด ้ ทั้งน้ี ใหรั้ฐมนตรีประกาศ
กาํหนดหลกัเกณฑ ์ระยะเวลา และวิธีการปฏิบติัสาํหรับการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายหรือลบขอ้มลูคอมพิวเตอร์
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือผูใ้หบ้ริการใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัโดยคาํนึงถึงพฒันาการ 
ทางเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป เวน้แต่ศาลจะมีคาํสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยืน่คาํร้องตามวรรคหน่ึงไปก่อนท่ีจะไดรั้บ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลัน่กรอง
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์จะยืน่คาํร้องตามวรรคสองไปก่อนท่ีรัฐมนตรีจะมอบหมายกไ็ด ้แต่ทั้งน้ี ตอ้งรายงานให้
รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  

มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีพบว่าขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคาํสั่งไม่พึงประสงค์
รวมอยู่ดว้ยพนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจยื่นคาํร้องต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจเพ่ือขอให้มีคาํสั่งห้ามจาํหน่ายหรือ
เผยแพร่ หรือสัง่ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั้นระงบัการใชท้าํลาย หรือแกไ้ข
ขอ้มลูคอมพิวเตอร์นั้นได ้หรือจะกาํหนดเง่ือนไขในการใชมี้ไวใ้นครอบครองหรือเผยแพร่ชุดคาํสัง่ไม่พึงประสงค์
ดงักล่าวกไ็ด ้

ชุดคาํสัง่ไม่พึงประสงคต์ามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดคาํสัง่ท่ีมีผลทาํใหข้อ้มลูคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคาํสัง่อ่ืนเกิดความเสียหายถกูทาํลายถกูแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขดัขอ้งหรือ
ปฏิบติังานไม่ตรงตามคาํสัง่หรือโดยประการอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงเวน้แต่เป็นชุดคาํสัง่ไม่พึงประสงคท่ี์
อาจนาํมาใชเ้พ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขชุดคาํสัง่ดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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กาํหนดรายช่ือ ลกัษณะ หรือรายละเอียดของชุดคาํสัง่ไม่พึงประสงคซ่ึ์งอาจนาํมาใชเ้พ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขชุดคาํสัง่
ไม่พึงประสงคก์ไ็ด้[๒๐]  

มาตรา ๒๒[๒๑]  หา้มมิใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีและพนกังานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
เปิดเผยหรือส่งมอบขอ้มลูคอมพิวเตอร์ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการท่ีไดม้าตามมาตรา 
๑๘ ใหแ้ก่บุคคลใด 

ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการกระทาํเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํ
ความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีหรือผูก้ระทาํความผิดตามกฎหมายอ่ืนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสองหรือเพื่อ
ประโยชน์ในการดาํเนินคดีกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบหรือกบัพนกังานสอบสวน
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยมิชอบหรือเป็นการกระทาํตามคาํสัง่หรือท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากศาล 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานสอบสวนผูใ้ดฝ่าฝืนวรรคหน่ึงตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสาม
ปีหรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  

มาตรา ๒๓[๒๒]  พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
ผูใ้ดกระทาํโดยประมาทเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นล่วงรู้ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือขอ้มลูของ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีไดม้าตามมาตรา ๑๘ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้ง
ปรับ  

มาตรา ๒๔[๒๓]  ผูใ้ดล่วงรู้ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือขอ้มลูของ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานสอบสวนไดม้าตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยขอ้มลูนั้นต่อผูห้น่ึงผูใ้ด 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  

มาตรา ๒๕[๒๔]  ขอ้มลู ขอ้มลูคอมพิวเตอร์หรือขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ไดม้าตามพระราชบญัญติัน้ีหรือท่ีพนกังานสอบสวนไดม้าตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ใหอ้า้งและรับฟังเป็น 
พยานหลกัฐานตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอนัวา่ดว้ยการ
สืบพยานไดแ้ต่ตอ้งเป็นชนิดท่ีมิไดเ้กิดข้ึนจากการจูงใจมีคาํมัน่สญัญา ขู่เขญ็ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการ
อ่ืน  

มาตรา ๒๖  ผูใ้หบ้ริการตอ้งเกบ็รักษาขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ไวไ้ม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบั
แต่วนัท่ีขอ้มลูนั้นเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ในกรณีจาํเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะสัง่ใหผู้ใ้หบ้ริการผูใ้ดเกบ็รักษา
ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ไวเ้กินเกา้สิบวนัแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวกไ็ด้[๒๕] 

ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งเกบ็รักษาขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถระบุตวัผูใ้ชบ้ริการ 
________ 
[๒๐] มาตรา ๒๑ วรรคสอง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๑] มาตรา ๒๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๒] มาตรา ๒๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๓] มาตรา ๒๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๔] มาตรา ๒๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๕] มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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นบัตั้งแต่เร่ิมใชบ้ริการและตอ้งเกบ็รักษาไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัตั้งแต่การใชบ้ริการส้ินสุดลง 
ความในวรรคหน่ึงจะใชก้บัผูใ้หบ้ริการประเภทใดอยา่งไร และเม่ือใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ผูใ้หบ้ริการผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตราน้ีตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท  
มาตรา ๒๗  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่ของศาลหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีสัง่ตามมาตรา ๑๘ หรือ

มาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่ของศาลตามมาตรา ๒๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และปรับ
เป็นรายวนัอีกไม่เกินวนัละหา้พนับาทจนกวา่จะปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง  

มาตรา ๒๘  การแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีใหรั้ฐมนตรีแต่งตั้งจากผูมี้
ความรู้และความชาํนาญเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบติัตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด 

ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี อาจไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษ
ตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั[๒๖] 

ในการกาํหนดใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนพิเศษตอ้งคาํนึงถึงภาระหนา้ท่ีความรู้ความเช่ียวชาญความ
ขาดแคลนในการหาผูม้าปฏิบติัหนา้ท่ีหรือมีการสูญเสียผูป้ฏิบติังานออกจากระบบราชการเป็นจาํนวนมาก 

คุณภาพของงาน และการดาํรงตนอยูใ่นความยติุธรรมโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
ผูป้ฏิบติังานอ่ืนในกระบวนการยติุธรรมดว้ย[๒๗]  

มาตรา ๒๙  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นพนกังานฝ่าย 
ปกครองหรือตาํรวจชั้นผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอาํนาจรับคาํร้องทุกขห์รือรับคาํ
กล่าวโทษ และมีอาํนาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 

ในการจบั ควบคุม คน้ การทาํสาํนวนสอบสวนและดาํเนินคดีผูก้ระทาํความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี บรรดาท่ีเป็นอาํนาจของพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจชั้นผูใ้หญ่หรือพนกังานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีประสานงานกบัพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบเพ่ือ
ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีต่อไป 

ใหน้ายกรัฐมนตรีในฐานะผูก้าํกบัดูแลสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอาํนาจร่วมกนั
กาํหนดระเบียบเก่ียวกบัแนวทางและวิธีปฏิบติัในการดาํเนินการตามวรรคสอง  

มาตรา ๓๐  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัต่อบุคคลซ่ึง
เก่ียวขอ้ง 

บตัรประจาํตวัของพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  

มาตรา ๓๑[๒๘]  ค่าใชจ่้ายในเร่ืองดงัต่อไปน้ี รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 
____________ 
[๒๖] มาตรา ๒๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๗] มาตรา ๒๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๘] มาตรา ๓๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๑) การสืบสวน การแสวงหาขอ้มลู และรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

(๒) การดาํเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) และมาตรา ๒๐ 
(๓) การดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นแก่การป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิตาม

พระราชบญัญติัน้ี  
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยทุธ์  จุลานนท ์
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากในปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็น
ส่วนสาํคญัของการประกอบกิจการและการดาํรงชีวิตของมนุษยห์ากมีผูก้ระทาํดว้ยประการใดๆ ใหร้ะบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทาํงานตามคาํสัง่ท่ีกาํหนดไวห้รือทาํใหก้ารทาํงานผิดพลาดไปจากคาํสัง่ท่ีกาํหนดไว ้หรือ
ใชว้ิธีการใด ๆ เขา้ล่วงรู้ขอ้มลู แกไ้ข หรือทาํลายขอ้มลูของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเผยแพร่ขอ้มลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็หรือมีลกัษณะอนัลามกอนาจารยอ่มก่อใหเ้กิดความ
เสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงของรัฐรวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน สมควรกาํหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการกระทาํดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี                      
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐[๒๙] 

มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

มาตรา ๒๐  บรรดาระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัใหย้งัคงใชบ้งัคบั
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐  

ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่จะมีระเบียบหรือประกาศท่ีตอ้งออกตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
น้ี ใชบ้งัคบั 

การดาํเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง ใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั หากไม่สามารถดาํเนินการไดใ้หรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลท่ีไม่อาจดาํเนินการไดต่้อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  

มาตรา ๒๑  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมรักษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
_______________ 
[๒๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๐ ก/หนา้ ๒๔/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํ
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการป้องกนัและ
ปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัซ่ึงมีรูปแบบการกระทาํความผิดท่ีมีความซบัซอ้น
มากข้ึนตามพฒันาการทางเทคโนโลยซ่ึีงเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและโดยท่ีมีการจดัตั้งกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงมีภารกิจในการกาํหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
รวมทั้งการเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ดา้นความมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ของประเทศ สมควรปรับปรุงบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูรั้กษาการตามกฎหมายกาํหนดฐานความผิดข้ึนใหม่ 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมฐานความผิดเดิมรวมทั้งบทกาํหนดโทษของความผิดดงักล่าวการปรับปรุงกระบวนการและ
หลกัเกณฑใ์นการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายหรือลบขอ้มลูคอมพิวเตอร์ตลอดจนกาํหนดใหมี้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบซ่ึงมีอาํนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไ้ขเพ่ิมเติมอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนจึงจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
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แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550  

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมฉบบัที ่2 พ.ศ. 2560 

1. พระราชบญัญติัน้ี ใหไ้ว ้ณ วนัท่ีใด 

 ก. 8 มิถุนายน พ.ศ. 2550    ข. 9 มิถุนายน พ.ศ. 2550  

 ค. 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550    ง. 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

ตอบ ค. 
2. ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของ 

 ก. คณะรัฐมนตรี     ข. รัฐสภา 

 ค. สภานิติบญัญติัแห่งชาติ    ง. สภาร่างรัฐธรรมนูญ   

ตอบ ค. 
3. พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือ 

 ก. เม่ือพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ข. เม่ือพน้กาํหนดหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ค. เม่ือพน้กาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ง. เม่ือพน้กาํหนดหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ตอบ ก. 
4. อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการทาํงานเขา้ดว้ยกนั โดยไดมี้การกาํหนดคาํสัง่ ชุดคาํสัง่ 
หรือส่ิงอ่ืนใด และแนวทางปฏิบติังานใหอุ้ปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทาํหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มลูโดยอตัโนมติั 

หมายถึงขอ้ใด 

 ก. ขอ้มลูคอมพิวเตอร์    ข. ระบบคอมพิวเตอร์ 

 ค. ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์   ง. ผูใ้หบ้ริการ 

ตอบ ข. 
5. ขอ้มลู ขอ้ความ คาํสัง่ ชุดคาํสัง่ หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบ
คอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได ้และใหห้มายความรวมถึงขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย หมายถึงขอ้ใด 

 ก. ขอ้มลูคอมพิวเตอร์    ข. ระบบคอมพิวเตอร์ 

 ค. ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์   ง. ผูใ้หบ้ริการ 

ตอบ ก. 
6.  ขอ้มลูเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงถึงแหล่งกาํเนิด ตน้ทาง ปลายทาง เสน้ทาง 
เวลา วนัท่ี ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร์
นั้น หมายถึงขอ้ใด 

 ก. ขอ้มลูคอมพิวเตอร์    ข. ระบบคอมพิวเตอร์ 
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 ค. ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร์   ง. ผูใ้หบ้ริการ 

ตอบ ค. 
7. ใครเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 

 ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

ตอบ ข. 
8. หมวด 1 ตามพระราชบญัญติัน้ี กล่าวถึงเร่ืองใด 

 ก. พนกังานเจา้หนา้ท่ี    ข. บททัว่ไป 

 ค. ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์   ง. บทเฉพาะกาล 

ตอบ ค. 
9. ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้
มีไวส้าํหรับตน ตอ้งระวางโทษตามขอ้ใด 

 ก. จาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 ข. จาํคุกไม่เกินส่ีเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 ค. จาํคุกไม่เกินหา้เดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 ง. จาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ตอบ ง. 
10. ผูใ้ดล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัทาํข้ึนเป็นการเฉพาะถา้นาํมาตรการ
ดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษตามขอ้ใด 

 ก. จาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 ข. จาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 ค. จาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 ง. จาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ตอบ ข.  
11. ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงขอ้มลูคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้
มีไวส้าํหรับตน ตอ้งระวางโทษตามขอ้ใด 
 ก. จาํคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 ข. จาํคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 ค. จาํคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 ง. จาํคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ตอบ ง. 
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 3)   System  Software    4)   Drivers 

ตอบ 3.ซอฟตแ์วร์ระบบ  ( System  Software )  คือ  ซอฟตแ์วร์ท่ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมประสานระหวา่งผูใ้ช ้ 
ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหท้าํงานร่วมกนัเพ่ือช่วยในการจดัการทรัพยากรต่าง ๆ ของ
คอมพิวเตอร์  โดยแบ่งออกเป็น  3  ชนิด  คือ 

 1.ระบบปฏิบติัการ  ( Operating  System  :  OS )  เป็นโปรแกรมท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมการทาํงานของ
โปรแกรมประยกุต ์ และจดัการกบัการดาํเนินการพ้ืนฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2.โปรแกรมอรรถประโยชน์  ( Utility  Program )  เป็นโปรแกรมพิเศษท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้
ในงานเฉพาะดา้น  เช่น  โปรแกรมป้องกนัไวรัส  ( Antivirus  Software ) , โปรแกรมถนอมจอภาพ ( Screen  

Saver ) , โปรแกรมจดัเรียงไฟลแ์ละเน้ือท่ีวา่งในดิสกใ์หอ้ยูต่่อเน่ืองกนั  ( Disk  Defragmenter  Software )  

เป็นตน้ 

 3.ตวัแปลภาษา  ( Language  Translator )  เช่น  Compiler 

75. ตวัเลือกใดคือลกัษณะเฉพาะ  ( Characteristics )  ของระบบปฏิบติัการ 

 1)   Device – dependent    2)   Downward  Compatible 

 3)   Proprietary  Software   4)   ถกูทุกขอ้ 

ตอบ 4.คุณลกัษณะเฉพาะ  ( Characteristics )  ของระบบปฏิบติัการ (O ) มี 5 ประการ  คือ 

 1.Device – dependent  คือ  OS  จะใชไ้ดเ้ฉพาะกบัคอมพิวเตอร์ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงเท่านั้น 

 2.Proprietary  Software  คือ  ซอฟตแ์วร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูผ้ลิตก่อนผูใ้ชจึ้งมีสิทธิใช้
งานได ้

 3.Downward  Compatible  คือ  ความสามารถของ  OS  เวอร์ชนัใหม่ท่ีทาํงานกบั  OS  เวอร์ชนัก่อน
หนา้น้ีได ้

 4.Upward  Compatible  คือ  ความสามารถของ  OS  เวอร์ชนัเก่าท่ีทาํงานกบั  OS  เวอร์ชนัใหม่ได ้

 5.Device – independent  คือ  OS  สามารถรันบนคอมพิวเตอร์ยีห่อ้ใดกไ็ด ้
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