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หน่วยที่ 15

จริยธรรม วิชาชีพ และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อาจารย์ยุทธนา ลิลา

ชื่อ	 อาจารย์ยุทธนา	สิลา
วุฒิ	 วท.ม.	เทคโนโลยีทางภาพ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 วท.บ.	ฟิสิกส์อุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครนครเหนือ
ต�าแหน่ง	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
	 คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หน่วยที่ปรับปรุง	 หน่วยที่	15
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15-2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา 	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หน่วยที่ 15		 จริยธรรม	วิชาชีพ	และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ตอนที่
15.1			จริยธรรม	จรรยาบรรณ	และวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
15.2		กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แนวคิด
1.			จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์คือ	 หลักศีลธรรมที่ก�าหนดข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือ

ควบคมุการใช้ระบบคอมพวิเตอร์และสารสนเทศซึง่ในทางปฏบิตัแิล้วจะกล่าวถงึใน	4	ประเดน็	
คือ	ความเป็นส่วนตวั	ความถกูต้อง	ความเป็นเจ้าของ	และการเข้าถงึข้อมูล	ส่วนจรรยาบรรณ
ในการใชง้านคอมพวิเตอร์นัน้หมายถงึหลกัประพฤติปฏบิัติอนัเหมาะสมแสดงถงึคุณธรรมและ
จริยธรรมอันพึงปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์	 จ�าแนกเป็นจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง	ต่อเพื่อนร่วมงาน	ต่อวิชาชีพ	ต่อสังคม	และต่อผู้รับบริการ

2.			สังคมปัจจุบันเป็นสังคมสารสนเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารกันมาก	 ซึ่งการอยู ่
ร่วมกนัในสงัคมสารสนเทศจ�าเป็นต้องมกีฎเกณฑ์ทีช่ดัเจนเพือ่การอยูร่่วมกนัโดยสนัตแิละสงบสขุ	
ดงันัน้	จึงมกีารจัดท�ากฎหมายเฉพาะทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ	6	ฉบบั	คอืกฎหมายเกีย่ว
กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	 กฎหมายเกี่ยวกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	 กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 และ
กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	15	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายความหมายและหลักปฏิบัติของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
2.			อธบิายลกัษณะของกฎหมายทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและสามารถระบฐุานความผดิทีเ่กดิ

ขึ้นในกฎหมายได้
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กิจกรรมระหว่างเรียน
1.		ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่	15
2.		ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่	15.1–15.2
3.	 ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละเรื่อง
4.	 ท�ากิจกรรมประจ�าชุดวิชา	(ถ้ามี)
5.	 ชมรายการสอนเสริมผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเข้ารับบริการสอนเสริม	(ถ้ามี)
6.	 ชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจ�าชุดวิชา
7.	 ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่	15

สื่อการสอน
1.	 เอกสารการสอน
2.	 แบบฝึกปฏิบัติ
3.	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจ�าชุดวิชา
4.	 การสอนเสริมทางอินเทอร์เน็ตหรือเอกสารการสอนเสริม	(ถ้ามี)

การประเมินผล
1.	 ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.	 ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.	 ประเมินผลจากกิจกรรมประจ�าชุดวิชา	(ถ้ามี)
4.	 ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 15 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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15-4 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ตอนที่ 15.1 

จริยธรรม จรรยาบรรณ และวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	15.1	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
15.1.1			จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์	
15.1.2		วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์

แนวคิด
1.			จรยิธรรมคอมพวิเตอร์เป็นหลกัเกณฑ์ทีป่ระชาชนหรอืคนส่วนใหญ่ทีใ่ช้งานคอมพวิเตอร์

ได้ตกลงร่วมกันหรือมีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกัน	 โดยความคิดเห็นหรือข้อตกลง
ร่วมนี้ถูกใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน	 ส่วนจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์หมาย
ถงึหลักความประพฤตปิฏบิตัอินัเหมาะสมแสดงถงึคณุธรรมและจรยิธรรมทีพ่งึปฏบิตั	ิใน
การประกอบวิชาชพีด้านคอมพิวเตอร์ได้ประมวลขึน้เป็นหลกัเพือ่ให้สมาชกิในสาขาต่างๆ	
ของวชิาชพีคอมพวิเตอร์ยดึถอืปฏบิตั	ิโดยมุง่เน้นถงึจรยิธรรมปลกูฝัง	และเสรมิสร้างให้
สมาชิกมจีติส�านกึบงัเกดิข้ึนในตนเองเกีย่วกบัการประพฤตปิฏบิติัในทางทีถ่กูทีค่วร	และ
มุ่งหวังให้สมาชิกได้ยดึถอื	เพือ่รกัษาช่ือเสยีงและส่งเสริมเกียรตคิณุของสมาชกิและสาขา
วิชาชีพของตน

2.			วิชาชีพเป็นอาชีพให้บริการแก่สาธารณชนที่ต้องอาศัยความรู้	 ความช�านาญเป็นการ
เฉพาะไม่ซ�้าซ้อนกับวิชาชีพอื่น	 และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ	 โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่จะประกอบ
วิชาชีพ	 ซึ่งแตกต่างจากอาชีพที่หมายถึงการท�างานให้ส�าเร็จโดยมีความมุ่งหวังที ่
ค่าตอบแทน	 ในปัจจุบันยังไม่มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์จึงมีเพียงแต ่
ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	15.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.			อธบิายหลกัปฏบิตัใินเรือ่งจริยธรรมและจรรยาบรรณเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศได้
2.		จ�าแนกและแสดงลักษณะของอาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
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เรื่องท่ี 15.1.1 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ 

1.  จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นหลักเกณฑ์ที่ประชาชนหรือคนส่วนใหญ่ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

ตกลงร่วมกันหรือมีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกัน	 โดยความคิดเห็นหรือข้อตกลงร่วมนี้ถูกใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน	 ส�าหรับตัวอย่างของการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการผิดจริยธรรม	 เช่น	
การใช้คอมพิวเตอร์ท�าร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหรือก่อความร�าคาญ	 หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ขโมยข้อมลู	หรอืการเข้าถงึข้อมูลหรอืคอมพวิเตอร์ของบคุคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนญุาต	หรือการละเมิดลขิสทิธิ์
ซอฟต์แวร์	เป็นต้น

โดยทัว่ไปเมือ่พิจารณาถึงจรยิธรรมเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และสารสนเทศแล้ว	นยิม
กล่าวถงึหลกัพิจารณาใน	4	ประเดน็	ในลกัษณะของตวัย่อว่า	PAPA	ซึง่มาจากตวัอักษรตวัแรกของค�าท้าย
ในค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	ซึ่งประกอบด้วย

1.		ความเป็นส่วนตัว	 (information	 Privacy)	 หมายถึง	 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและ
สารสนเทศ	 โดยทั่วไปหมายถึง	 สิทธิ์ที่จะอยู่ตามล�าพัง	 และเป็นสิทธิ์ที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูล
ของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น	สิทธิ์นี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล	กลุ่มบุคคล	และองค์กรต่างๆ	

2.		ความถูกต้อง	 (information	Accuracy)	 หมายถึง	 ความถูกต้องของข้อมูลที่เกิดจากการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม	 จัดเก็บ	 และเรียกใช้ข้อมูลนั้น	 โดยความถูกต้องของข้อมูลจะส่งผลถึงความ
น่าเชื่อถือได้ของข้อมูล	ทั้งนี้	ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการ
บันทึกข้อมูลด้วย	

3.		ความเป็นเจ้าของ	 (intellectual	Property)	หมายถึง	กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินซึ่ง
อาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้	 เช่น	คอมพิวเตอร์	 รถยนต์	หรืออาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญา	 (ความ
คิด)	 ที่จับต้องไม่ได้	 เช่น	 บทเพลง	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 แต่สามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในสื่อต่างๆ	
ได้	เช่น	สิ่งพิมพ์	เทป	ซีดีรอม	เป็นต้น	

4.		การเข้าถึงข้อมูล	 (data	Accessibility)	 หมายถึง	 สิทธิ์ในการเข้าใช้งานโปรแกรมหรือระบบ
คอมพวิเตอร์	ซึง่มักจะมกีารก�าหนดสทิธิต์ามระดบัของผูใ้ช้งาน	ทัง้นี	้เพือ่เป็นการป้องกนัการเข้าไปด�าเนนิการ
ต่างๆ	กับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	และเป็นการรักษาความลับของข้อมูล	ตัวอย่างสิทธิ์ในการใช้
งานระบบ	เช่น	การบันทึก	การแก้ไข/ปรับปรุง	และการลบ	เป็นต้น

สภาพการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากข้ึน	 
สืบเน่ืองจากความซบัซ้อนของเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และการสือ่สาร	ซึง่ส่งผลให้กรอบจริยธรรมทีเ่คยเป็น
ข้อตกลงร่วมหรอืแนวคดิรวมของกลุม่คนในสงัคมทีใ่ช้เป็นหลกัพจิารณาในการใช้เทคโนโลยเีร่ิมไม่เพยีงพอ	 
เพราะในบางครั้งเทคโนโลยีได้ถูกออกแบบมาให้ละเมิดกรอบจริยธรรมเหล่านี้โดยธรรมชาต	ิ เช่น	 การใช ้
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เฟซบุก๊	(facebook)	โดยหลกัการแล้วโปรแกรมประยกุต์นีถ้กูสร้างขึน้เพือ่เป็นช่องทางในการตดิต่อสือ่สาร
ระหว่างบคุคลหรอืกลุม่บคุคลซึง่เป็นหลกัการทีด่	ีแต่ในขณะเดยีวกนัโปรแกรมนีก้ส่็งเสรมิให้เกดิมกีารละเมดิ
ความเป็นส่วนตัวไปพร้อมๆ	กัน	หรือเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพน�าข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ไปใช้ในทางเสียหาย	
เรียกปัญหาในลักษณะนี้ว่าเป็นปัญหาการใช้เทคโนโลยีกับสังคม	ดังนั้นกรอบจริยธรรมหรือหลักยึดถือทาง
ด้านจรยิธรรมด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพยีงอย่างเดยีวจะไม่เพยีงพอต่อการควบคมุกลุม่
ผูใ้ช้งานคอมพวิเตอร์ในปัจจบุนั	เนือ่งจากกลไกการพฒันาทางเทคโนโลยมีทีศิทางทีล่ะเมดิกรอบจรยิธรรม
ทีเ่คยยึดถอืปฏบิติั	ดงันัน้	กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศจงึเกดิขึน้เนือ่งจากความจ�าเป็นของสงัคม	(social	
necessity)	และเพื่อให้สังคมมีความเป็นปึกแผ่น	(solidarity)	

ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	ในฐานะส�านกังานเลขานกุาร
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ	 ตระหนักในปัญหาของประเทศชาติและความส�าคัญของ
กฎหมายดังกล่าว	 จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้น
ฐานทางกฎหมาย	(legal	infrastructure)	โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

1.		กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 (data	 protection	 law)	 เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในความเป็น
ส่วนตัวจากการน�าข้อมูลของบุคคลไปใช้ในทางมิชอบ

2.		กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	 (computer	 relate	 crime)	 เพื่อคุ้มครองสังคมจาก
ความผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอันถือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง	(intangible	object)

3.		กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส	์ (electronic	 commerce)	 เพื่อคุ้มครองการท�าธุรกรรมทาง
อินเทอร์เน็ต

4.		กฎหมายการแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Data	 Interchange;	 EDI)	
เพื่อที่จะเอื้อให้มีการท�านิติกรรมสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

5.		กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (electronic	 signature	 law)	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ 
คู่กรณีในอันที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อการลงลายมือชื่อ

6.		กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	(electronic	funds	transfer)	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
และสร้างหลักประกันที่มั่นคง

7.		กฎหมายโทรคมนาคม	 (telecommunication	 law)	 เพื่อวางกลไกในการเปิดเสรีให้มีการ
แข่งขันทีเ่ป็นธรรมและมปีระสทิธิภาพ	ทัง้สร้างหลกัประกนัให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารโทรคมนาคม
ได้อย่างทั่วถึง	

8.		กฎหมายระหว่างประเทศ	องค์กรระหว่างประเทศ	และการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

9.		กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์เน็ต
10.	กฎหมายพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	
ปัจจุบันได้มีกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศออกมาประกาศใช้แล้ว	 2	 ฉบับ	 คือ	 พระราชบัญญัติ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2544	ซึ่งได้รวมเอากฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าไว้ด้วยกัน	โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 2	ธันวาคม	2544	และมีการ
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ปรับปรุงอีกครั้งในปี	 พ.ศ.	 2551	 มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 2551	 และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ	 การลง 
พระปรมาภิไธย	และการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	เมื่อ	18	มิถุนายน	พ.ศ.	2550	และจะมีผลใช้
บังคับตั้งแต่	19	กรกฎาคม	พ.ศ.	2550

2.  จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์
จรรยาบรรณคอมพิวเตอร์หมายถึง	 หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมท่ีพึงปฏบิตัใินการประกอบวิชาชีพด้านคอมพวิเตอร์ได้ประมวลขึน้เป็นหลกัเพ่ือให้สมาชกิในสาขา
ต่างๆ	 ของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ยึดถือปฏิบัติ	 โดยมุ่งเน้นถึงจริยธรรมปลูกฝัง	 และเสริมสร้างให้สมาชิกมี
จิตส�านึกบังเกิดขึ้นในตนเองเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรและมุ่งหวังให้สมาชิกได้ยึดถือ	
เพือ่รกัษาชือ่เสียงและส่งเสรมิเกยีรตคิณุของสมาชกิและสาขาวชิาชพีของตน	สามารถจ�าแนกหลกัจรรยาบรรณ
ได้ดังต่อไปนี้

2.1  จรรยาบรรณต่อตนเอง	 หมายถึง	 การยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต	 ปฏิบัติหน้าที่และด�ารง
ชีวิตเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล	ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.1.1		ประกอบวิชาชีพนกัคอมพวิเตอร์ด้วยความซือ่สัตย์สจุริต	 มีความยตุธิรรม	 ใฝ่หาความรู้
ใหม่ๆอยู่เสมอ	เป็นการพัฒนาตนและงานที่รับผิดชอบอันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ตนเองและหน่วยงาน
ที่สังกัด

2.1.2		ผูป้ระกอบวชิาชพีคอมพวิเตอร์จะมคีวามวริยิะอตุสาหะในการปฏบิติังานเพือ่ให้บรรลุ
ความส�าเร็จของงานสูงสุด

2.2  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน	หมายถงึ	การตัง้มัน่อยูใ่นความถกูต้อง	มเีหตผุล	และรูร้กัสามคัค	ี
ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.2.1		ไม่คดัลอกผลงานของผูอ้ืน่มาเป็นของตน	เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากเจ้าของสทิธิเ์ดมิ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

2.2.2		ให้ความยกย่องและนบัถอืผูร่้วมงานและผูร่้วมอาชีพทกุระดบัทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
และความประพฤติดี

2.2.3		รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ
2.3  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	 หมายถึง	 การไม่ประพฤติหรือกระท�าการใดๆ	 อันเป็นเหตุให้ 

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพแห่งตน	ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.3.1		ใช้ความรู้ความสามารถในทางสร้างสรรค์	 ไม่ใช้ในทางท�าลายหรือกล่ันแกล้งให้ผู้อื่น

ได้รับความเสียหาย
2.3.2		ไม่แอบอ้าง	อวดอ้าง	ดูหมิ่นต่อบุคคลอื่นๆ	หรือกลุ่มวิชาชีพอื่น
2.3.3		ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ	 ผู้ร่วมอาชีพ

และเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
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2.4  จรรยาบรรณต่อสังคม	หมายถึง	การปฏิบัติหน้าที่	ปฏิบัติตนในวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ที่ดี	
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม	ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.4.1		ไม่เรยีกรบัหรอืยอมรบัทรพัย์สนิหรือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่ส�าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎระเบียบและหลักคุณธรรมจริยธรรม

2.4.2		ไม่ใช้อ�านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรมในการเอื้อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์หรือ
เสียประโยชน์

2.4.3		ไม่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางล่อลวง	 หลอกลวง	 จนเป็นเหตุให้เกิดผลเสียต่อ 
ผู้อื่น

2.5  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	หมายถงึ	ความเคารพในสทิธิเ์สรภีาพ	และความเสมอภาคของ
ผู้อื่น	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.5.1		รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคล	 เครือข่าย	 และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

2.5.2			เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้
ลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถือว่าผิดต่อหลักจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	 ตัวอย่างเช่น	 บริษัท 

ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	 มีลูกค้าเป็นดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงแล้วพนักงานในบริษัทใช้
คอมพิวเตอร์	หรือในการตรวจค้นดูข้อมูลส่วนตัวของดาราหรือคนดัง	ซึ่งอาจเกิดจากความนิยมในตัวดารา
หรือคนดังนั้นเป็นการส่วนตัว	 โดยมิได้เผยแพร่ข้อมูลท่ีตัวเองพบกับใคร	 ก็ถือว่าผิดหลักจรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการ	แต่ถ้าพนักงานผู้นั้นน�าข้อมูลส่วนตัวของดาราไปเผยแพร่หรือบอกกล่าวกับบุคคลอื่น	โดยอาจ
จะเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือการเล่าสู่กันฟังกับคนรู้จัก	 ความผิดที่เกิดขึ้นจะมิใช่เพียง
ความผิดต่อหลักจรรยาบรรณ	 แต่จะกลายเป็นความผิดต่อกฎหมายด้วย	 โดยถ้าเผยแพร่ข้อมูลทางระบบ
คอมพิวเตอร์กจ็ะเป็นความผดิตามกฎหมายพระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	
แต่ถ้าเป็นการเผยแพร่แบบเล่าสูก่นัฟังกจ็ะเป็นการกระท�าความผดิตามกฎหมายแพ่งและอาญาว่าด้วยการ
หมิน่ประมาทด้วยการประชาสมัพันธ์	หรือการทีน่ายจ้างในบริษทัจบัหรือเฝ้าดกูารปฏิบตังิาน/การใช้บริการ
ของพนกังาน	ถงึแม้ว่าจะเป็นการตดิตามการท�างานเพือ่การพฒันาคณุภาพการใช้บรกิาร	แต่กจิกรรมหลาย
อย่างของพนักงานก็ถูกเฝ้าดูด้วย	 พนักงานสูญเสียความเป็นส่วนตัว	 ซึ่งการกระท�าเช่นนี้ถือเป็นการผิด
จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน	 หรือการที่เจ้าหน้าซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์ท�าการสับเปลี่ยนอะไหล่
คอมพิวเตอร์บางชิ้นที่มีราคาสูงของลูกค้าที่มารับบริการออกไป	แล้วเปลี่ยนแทนที่ด้วยชิ้นส่วนที่พอใช้งาน
ได้แทน	โดยมุ่งหวังที่จะน�าชิ้นส่วนที่สับเปลี่ยนนั้นมาจ�าหน่ายต่อไป	ส�าหรับการกระท�าในลักษณะเช่นนี้จะ
มคีวามผดิต่อหลกัจรรยาบรรณในเรือ่งจรรยาบรรณต่อตนเองและผูร้บับรกิาร	ซึง่กม็คีวามผิดตามกฎหมาย
แพ่งและอาญาว่าด้วยการลักทรัพย์ด้วย

โดยสรุป	 หลักจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์เป็นเพียงแนวทางที่ผู ้ประกอบวิชาชีพทางด้าน
คอมพิวเตอร์พึงยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดจิตส�านึกในตนเองเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร	
และมุ่งหวงัให้สมาชิกได้ยดึถอืเพือ่รกัษาช่ือเสยีงและส่งเสรมิเกยีรตคิณุของสมาชกิและสาขาวชิาชพีของตน	
ทั้งต่อตนเอง	ต่อผู้ร่วมงาน	ต่อวิชาชีพ	ต่อสังคม	และต่อผู้รับบริการ
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กิจกรรม 15.1.1

1.		จงบอกหลักพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
2.		จงบอกหลักเกณฑ์พิจารณาเก่ียวกับจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ว่ามีอะไร	 และมีความหมาย

อย่างไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 15.1.1

1.		หลักพจิารณาเกีย่วกบัจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และสารสนเทศ	ประกอบด้วย
1)		 ความเป็นส่วนตัว	 (information	privacy)	หมายถึง	ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและ

สารสนเทศ	โดยทั่วไปหมายถึงสิทธิ์ที่จะอยู่ตามล�าพังและเป็นสิทธิ์ที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของ
ตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น	สิทธิ์นี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล	กลุ่มบุคคล	และองค์กร	ต่างๆ	

2)		ความถูกต้อง	 (information	 accuracy)	 หมายถึง	 ความถูกต้องของข้อมูลที่เกิดจาก
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม	จัดเก็บ	และเรียกใช้ข้อมูลนั้น	โดยความถูกต้องของข้อมูลจะส่งผลถึง	
ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล	 ทั้งนี้	 ข้อมูลจะมีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับความถูกต้อง
ในการบันทึกข้อมูลด้วย	

3)		ความเป็นเจ้าของ	(intellectual	property)	หมายถงึ	กรรมสทิธิใ์นการถอืครองทรพัย์สนิ	
ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้	 เช่น	 คอมพิวเตอร์	 รถยนต์	 หรืออาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญา	 
(ความคิด)	ที่จับต้องไม่ได้	 เช่น	บทเพลง	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	แต่สามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในสื่อ
ต่างๆ	ได้	เช่น	สิ่งพิมพ์	เทป	ซีดีรอม	เป็นต้น	

4)		การเข้าถึงข้อมูล	 (data	 accessibility)	 หมายถึง	 สิทธิ์ในการเข้าใช้งานโปรแกรมหรือ
ระบบคอมพิวเตอร์	ซึ่งมักจะมีการก�าหนดสิทธิ์ตามระดับของผู้ใช้งาน	ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าไป
ด�าเนินการต่างๆ	กบัข้อมูลของผูใ้ช้ทีไ่ม่มส่ีวนเกีย่วข้อง	และเป็นการรักษาความลบัของข้อมลู	ตวัอย่างสทิธิ์
ในการใช้งานระบบ	เช่น	การบันทึก	การแก้ไข/ปรับปรุง	และการลบ	เป็นต้น

2.		จรรยาบรรณคอมพิวเตอร์	หมายถึง	หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรม
และจริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ได้ประมวลข้ึนเป็นหลักเพ่ือให้สมาชิกใน
สาขาต่างๆ	ของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ยึดถือปฏิบัติสามารถจ�าแนกหลักจรรยาบรรณได้ดังต่อไปนี้

1)		 จรรยาบรรณต่อตนเอง	หมายถงึการยดึมัน่ในความซือ่สัตย์สุจรติ	ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละด�ารง
ชวีติเหมาะสมตามหลกัธรรมาภิบาล

2)		จรรยาบรรณต่อผูร่้วมงาน	หมายถงึการตัง้มัน่อยูใ่นความถกูต้อง	มเีหตผุล	และรูร้กัสามคัคี
3)		จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	หมายถึงการไม่ประพฤติหรือการใดๆ	อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์ในวิชาชีพแห่งตน
4)		จรรยาบรรณต่อสังคม	หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่	ปฏิบัติตน	ในวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์

ที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
5)		จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	 หมายถึงความเคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค

ของผู้อื่น	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม
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เรื่องท่ี 15.1.2 

วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์

ค�าว่า	 วิชาชีพ	 (profession)	 มีความหมายถึง	 วิชาชีพเป็นอาชีพให้บริการแก่สาธารณชนที่ต้อง
อาศัยความรู้	ความช�านาญเป็นการเฉพาะไม่ซ�้าซอ้นกับวิชาชีพอื่น	และมมีาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ	
โดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่จะประกอบวิชาชีพ	
ต่างกับ	อาชีพ	(career)	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องท�าให้ส�าเร็จโดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อการด�ารงชีพเท่านั้น	
วิชาชีพซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง	 ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงตามมา	
เพราะมีผลกระทบต่อผู้รับบริการและสาธารณชน	 จึงต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นพิเศษเพ่ือ
ให้เกิดความมั่นใจต่อผู้รับบริการและสาธารณชน

1.  หลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์
ในปัจจบุนันี	้ผูท้ีต้่องการประกอบอาชีพทางด้านคอมพวิเตอร์สามารถศกึษาได้จากหลกัสตูรทีม่อียู่

หลากหลายทัง้การศกึษาในระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า	โดยแต่ละหลกัสตูรมีวตัถปุระสงค์ทีแ่ตกต่างกนัซึง่
ส่งผลถึงรายละเอียดในรายวิชาที่แตกต่างกันด้วย	 ส�าหรับในประเทศไทยมีการก�าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์	โดยออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2552	ดังต่อไปนี้

1.1	 	หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	(Computer	Science;	CS)
1.2		หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	(Computer	Engineering;	CE)	
1.3		หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์	(Software	Engineering;	SE)
1.4		หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology;	IT)
1.5		หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	(Business	Computer;	BC)
แนวทางในการจัดขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์จะพิจารณามุมมองหลายมิติ	 เพื่อ

ความครบถ้วนท้ังด้านทฤษฎีและการประยุกต์โดยสามารถน�าเสนอกรอบการจัดขอบเขตองค์ความรู้ของ
สาขา	คอมพิวเตอร์ออกเป็น	5	ด้านหลัก	คือ	

-		ประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ	
-		เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประยุกต์
-		เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
-		โครงสร้างพื้นฐานของระบบ	
-		ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

หลกัพจิารณาทัง้	5	ด้านน้ีสอดคล้องกับค�าแนะน�าทีป่ระกาศโดยองค์กรระดบัสากลทีท่�างานเกีย่วกบั
การออกแบบมาตรฐาน	 รวมถงึการรบัรองมาตรฐานหลายๆ	หน่วยงาน	 เช่น	 เอซเีอม็	 (The	Association	
for	Computing	Machinery;	ACM)	เอไอเอส	(The	Association	for	Information	Systems;	AIS)	
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และ	ไอทริ-เปิลอีขีดซีเอส	(The	Institute	of	Electrical	and	Electronics	Engineer-Computer	So-
ciety;	IEEE-CS)	โดยขอบเขตองค์ความรูข้องสาขาคอมพวิเตอร์ทัง้	5	สาขาวชิา	สามารถแสดงได้ดงัภาพ
ที่	15.1

หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์

ขอบเขตเนื้อหา	(%)	
CS
CE
SE
IT
BC

54
48
42
36
30
24
18
12
6
0
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เนื้อหา

ภาพที่ 15.1 ขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์ 5 สาขาวิชา

จากภาพที่	 15.1	จะพบว่า	กราฟแสดงหลักสูตรทั้ง	5	ด้วยเส้นลากที่แตกต่างกัน	โดยแกนตั้งของ
กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาในหลักสูตร	และแกนนอนแสดงถึงรายวิชาในหลักสูตรที่แบ่งเป็น	5	ด้าน	
หรืออาจมองว่า	5	วิชาแกน	ซ่ึงแต่ละหลักสตูรจะมีรปูร่างของเส้นกราฟท่ีแตกต่างกนั	ตวัอย่างเช่น	หลกัสตูร
วิศวกรรมซอฟท์แวร์	 (SE)	 ที่มีลักษณะของเส้นกราฟที่นูนข้ึนในช่วงบริเวณตรงกลางของกราฟมีสัณฐาน
คล้ายกับโค้งระฆังคว�่า	 โดยจะประกอบไปด้วยรายวิชาที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟท์แวร์
ซึ่งเป็นแกนท่ี	 3	 ที่อยู่ตรงกลางของกราฟ	 แกนวิชานี้มีจ�านวนเนื้อหามากถึง	 54%	 ของรายวิชาทั้งหมด	 
ส่วนในรายวชิาในแกนอืน่ๆ	กจ็ะลดหลัน่ลงไป	หรอือย่างสาขาวชิาวิทยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ทีม่	ี2	แกนวชิา	
ท่ีมจี�านวนเนือ้หามากท่ีสดุคอืแกนวิชาด้านเทคโนโลยีและวธิกีารทางซอฟท์แวร์	และด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ของระบบที่มีจ�านวนรายวิชาเท่ากันคืออย่างละ	 35%	 ของเนื้อหาทั้งหมดซึ่งรวมรายวิชาในแกนทั้งสองนี้ก็
จะมีรายวิชารวมเป็น	70%	ของเนื้อหาทั้งหมด	
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15-12 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การวางเน้ือหารายวิชาที่มีความแตกต่างกันในหลักสูตรทั้ง	 5	 นี้	 ส่งผลโดยตรงต่อการจ�าแนก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์

2.  การจ�าแนกบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบันการจ�าแนกบุคลากรสายวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือการวางแผนพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์และการก�าหนดต�าแหน่งหน้าทีเ่พือ่การบรหิารองค์กรมคีวามสลบัซบัซ้อนมากขึน้	เนือ่งจากเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ถูกน�าไปใช้ในวงกว้างมากกว่าแต่ก่อน	 มีการเพิ่มสาขาที่มากข้ึน	 เช่น	 สาขาศิลป์
คอมพิวเตอร์	 นอกจากนี้การท�างานของคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเครือข่ายและเชื่อมต่อการสื่อสารสู่กลุ่ม
ผู้คนอย่างแพร่กระจาย	 จึงท�าให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเอง	 เมื่อ
เป็นเช่นนี้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จึงไม่ได้ถูกจ�ากัดแค่ภายในแวดวงของผู้เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีอีกต่อ
ไป	 แต่ได้แพร่กระจายเข้าไปในกลุ่มผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในหลากหลายระดับ	 การเรียนรู้เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์ทัง้ในเชิงกว้างและเชิงลกึจงึมคีวามจ�าเป็น	นอกจากนีโ้อกาสทีง่านในแต่ละต�าแหน่งหน้าทีต่่างๆ	
ต้องมีความรู้แบบข้ามสายงานกันระหว่างผูรู้อ่ื้นกบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	เช่น	นกัเคมีและนกัคณติศาสตร์
ท่ีมีหน้าที่พัฒนาและออกแบบชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์จ�าเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์	 แต่นักเคมีและนัก
คณิตศาสตร์ไม่ถือว่าเป็นนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 ในท�านองเดียวกันนักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์หลายๆ	
กรณีจ�าเป็นต้องมีความรู้ด้านการสื่อสารข้อมูลทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย	ลักษณะเช่นนี้ท�าให้บุคลากรที่
เข้ามาเก่ียวข้องกับเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์จงึมมีากขึน้	และมหีน้าทีร่บัผดิชอบการท�างานทีห่ลากหลายมาก
ขึ้น	ซึ่งสามารถแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ	ดังนี้	 กลุ่มซอฟต์แวร์	กลุ่มศิลป์คอมพิวเตอร์	 (computer	arts)	กลุ่ม
ฮาร์ดแวร์	และกลุ่มสื่อสารข้อมูล

2.1  บุคลากรสายซอฟต์แวร์	 บุคลากรสายซอฟต์แวร์ในยุคใหม่	 ประกอบด้วยผู้ช�านาญทั้งด้าน
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์	 (software	 development)	 ด้านการออกแบบระบบสถาปัตยกรรมระบบงานและ
การประยุกต์ระบบงาน	 (system	 architect	 and	 system	 deployment)	 ด้านการจัดการระบบและการ
บ�ารงุรกัษา	ความรูแ้ละทกัษะของแต่ละสายงานนัน้ขยายท้ังความกว้างและความลกึ	ความกว้างนัน้นอกจาก
จะเน้นด้านเทคนิคการออกแบบระบบงาน	 เทคนิคการใช้เคร่ืองมือเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์	 เทคนิคการ
เขียนโปรแกรม	 ความรู้ด้านเครือข่ายสื่อสารข้อมูล	 ความรู้ด้านการออกแบบและการใช้เทคนิคฐานข้อมูล	
เทคนิคการบูรณาการระบบงานและระบบข้อมูล	 และอื่นๆ	 ส�าหรับความรู้ด้านลึกนั้น	 เป็นเรื่องการเรียนรู้
เทคนิคขั้นสูงที่เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ	 ที่กล่าวมาข้างต้น	 จะลึกมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความสลับซับซ้อนของ
ระบบงานที่รับผิดชอบ	ตารางที่	15.1	แสดงตัวอย่างของบางต�าแหน่งในกลุ่มบุคลากรสายซอฟต์แวร์
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ตารางท่ี 15.1 ตัวอย่างประเภทบุคลากรสายซอฟต์แวร์

กลุ่มที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ช่ือประเภทบุคลากรคอมพิวเตอร์ หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงาน

นักวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ
(application	and	business	analyst)

เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบงานธุรกิจ	มีหน้าที่ก�าหนดแนวทาง
น�าระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

นักวิเคราะห์ข้อมูล	(data	analyst) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล	(data	
modeling)

นักเขียนโปรแกรม	(programmer) มีหน้าที่บริหารโครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
(analyst/designer)

มีหน้าที่วิเคราะห์ระบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ผู้บริหารโครงการ	(project	manager) มีหน้าที่พัฒนาระบบซอฟต์แวร์

นักวิเคราะห์ระบบ	(system	analyst) มีหน้าที่วิเคราะห์ระบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์	
(software	developer)

มีหน้าที่พัฒนาระบบซอฟต์แวร์	ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของ
โครงการหรือเป็นผู้จัดการโครงการ	รวมทั้งอาจมีหน้าที่
เป็นผู้ออกแบบอาวุโสด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพของระบบ
ซอฟต์แวร์	(software	quality	assurance	
specialist)

เป็นผู้เชีย่วชาญด้านการควบคุมคณุภาพของระบบ
ซอฟต์แวร์	ท�าหน้าทีค่วบคมุคณุภาพซอฟต์แวร์ให้มี
มาตรฐาน

ผู้เขียนคู่มือการท�างานและเอกสารทางเทคนิค	
(technical	writer)

มีหน้าที่เขียนคู่มือการใช้ระบบซอฟต์แวร์	รวมทั้งเอกสาร
บรรยายคุณลักษณะของระบบซอฟต์แวร์

ผู้ดูแลคุณภาพการใช้งานระบบซอฟต์แวร์	
(systemassurance	specialist)

มีหน้าที่ดูแลด้านคุณภาพและรักษาคุณภาพการใช้ระบบ
ซอฟต์แวร์

ผู้ดูแลบ�ารุงรักษาระบบงาน
(system	maintenance)

มีหน้าที่ดูแลระบบงานแบะบ�ารุงรักษาระบบงาน	รวมทั้ง
บ�ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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15-14 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กลุ่มที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการประยุกต์ระบบงาน

ช่ือประเภทบุคลากรคอมพิวเตอร์ หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงาน

วิศวกรจัดการระบบ	(deployment	engineer) มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท�าและจัดหาส่วนประกอบของ
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ให้ท�างานตามคุณสมบัติและราย
ละเอียดของสถาปัตยกรรมของระบบงานที่ก�าหนดให้

วิศวกรระบบซอฟต์แวร์
(software	engineer)

เป็นวิศวกรระบบ	 มีความช�านาญระบบซอฟต์แวร์ควบคุม
ปฏิบัติงาน

ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
(software	architect)

เป็นผูเ้ชีย่วชาญทีม่หีน้าทีอ่อกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
ซอฟต์แวร์และระบบงาน

ผู้ออกแบบการบูรณาการระบบซอฟต์แวร์
(system	integrator)

เป็นผู้เช่ียวชาญท่ีท�าหน้าท่ีออกแบบการบูรณาการระบบ
ซอฟต์แวร์และระบบข้อมูลเพื่อให้ท�างานตามวัตถุประสงค์

กลุ่มจัดการระบบและการบ�ารุงรักษา

ช่ือประเภทบุคลากรคอมพิวเตอร์ หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงาน

ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
(computer	teacher)

เป็นผู้รอบรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์	 มีหน้าที่ฝึกอบรมและสอน
วิชาคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลบ�ารุงรักษาระบบคลังข้อมูล
(data	warehouse	specialist)

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่ดูแลและบ�ารุงรักษาระบบคลัง
ข้อมูลขององค์กร

ผู้บริหารฐานข้อมูล
(Data	Base	Administration;	DBS)

เป็นผู้เชี่ยวชาญการด้านระบบฐานข้อมูล	 มีหน้าท่ีบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กร

ผู้ดูแลบริหารระบบงาน	
(system	administrator)

มีหน้าที่ดูแลและบริหารระบบงานขององค์กร

ผู้ดูแลคุณภาพการใช้งานระบบซอฟต์แวร์
(system	assurance	specialist)

มีหน้าที่ดูแลด้านคุณภาพและรักษาคุณภาพการใช้ระบบ
ซอฟต์แวร์

ผู้ดูแลบ�ารุงรักษาระบบงาน
(system	maintenance)

มีหน้าที่ดูแลระบบงานและบ�ารุงรักษาระบบงาน	 รวมทั้ง
บ�ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.2  บุคลากรสายศิลป์คอมพิวเตอร์	 บุคลากรซอฟต์แวร์สายศิลป์คอมพิวเตอร์มีบทบาทในด้าน
ผลิตสารัตถะดิจิทัล	(digital	content)	ตัวอย่างเช่น	สารัตถะที่เป็นสื่อการเรียนการสอน	สารัตถะด้านการ
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บันเทิง	เกมส์คอมพิวเตอร์	สารัตถะเหล่านี้ปรากฏเป็นภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติ	ปรากฏในรูปสื่อ
ผสม	 สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ก็ใช้ศิลป์คอมพิวเตอร์มาก	 ดังนั้น	 ความต้องการผู้เชี่ยวชาญแขนงศิลป์
คอมพิวเตอร์ทุกระดับมีแนวโน้มมากขึ้น	ซึ่งมีตั้งแต่ระดับการสร้างเรื่อง	การก�ากับการสร้าง	การออกแบบ
ภาพวาดและด้านศิลป์อื่นๆ	การตัดต่อตลอดจนผู้ช�านาญการด้านการสร่างและปั้นภาพเคลื่อนไหว	ตาราง
ที่	15.2	แสดงตัวอย่างของบางต�าแหน่งในกลุ่มบุคลากรซอฟต์แวร์สายศิลป์คอมพิวเตอร์

ตารางท่ี 15.2 ตัวอย่างประเภทบุคลากรซอฟต์แวร์สาขาศิลป์คอมพิวเตอร์

ช่ือประเภทบุคลากรคอมพิวเตอร์ หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงาน

นักปั้นภาพเคลื่อนไหว	(animator) มหีน้าทีว่าดและป้ันภาพเคลือ่นไหว	(animation)	เพือ่ใช้งาน
ภาพยนตร์หรืองานน�าเสนอในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

นักออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
(computer	graphic	designer)

นักออกแบบและวาดภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์	 เป็นศิลปินที่
วาดภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกท่ีใช้กับงานศิลป์คอมพิวเตอร์
ต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบ
(computer	aided	design	specialist)

ผูเ้ช่ียวชาญด้านซอฟต์แวร์เพือ่การออกแบบ	มหีน้าทีส่ร้างและ
พัฒนาระบบเคร่ืองมือซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบ	 รวมทั้งผู้
เชี่ยวชาญที่น�าเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบไปใช้
ออกแบบต่างๆ

นักสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์
(computer	games	programmer)

ผูอ้อกแบบและสร้างเกมส์คอมพวิเตอร์	มีหน้าทีส่ร้างสรรค์งาน
ด้านเกมส์	 คอมพิวเตอร์	 มีทั้ง	 mobile	 game,	 PC	 game,	
console	game,	และเกมส์ออนไลน์

นักสร้างภาพสองมิติและสามมิติ
(two-dimensional/three-dimensional	 
artist)

ผูเ้ชีย่วชาญด้านร่างภาพลกัษณะเป็นสองมติแิละสามมติิ	เพือ่
น�าไปสร้างสารัตถะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

นักพัฒนาเว็บเพจ
(web	page	developer)

นักพัฒนาสารัตถะเป็นลักษณะเว็บเพจที่น�าเสนอผ่านเว็บท่า

ผู้จัดการและดูแลเว็บ	
(web	managers	and	administrator)

ผู้จัดการและดูแล	รวมทั้งบ�ารุงรักษาเว็บท่า

2.3  บุคลากรสายฮาร์ดแวร์	บคุลากรสายฮาร์ดแวร์มหีน้าทีต่ัง้แต่การประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์	
การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์	 จนการซ่อมบ�ารุงและติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆ	
ตารางที่	15.3	แสดงตัวอย่างของบางต�าแหน่งในกลุ่มบุคลากรสายฮาร์ดแวร์
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15-16 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ตารางท่ี 15.3 ตัวอย่างต�าแหน่งในกลุ่มบุคลากรสายฮาร์ดแวร์

ช่ือประเภทบุคลากรคอมพิวเตอร์ หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงาน

วิศวกรออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(circuit	design	engineer)

วิศวกรออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 มีหน้าที่ออกแบบวงจร
ไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์	
(computer	hardware	engineer)

วิศวกรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่มีหน้าที่ท�างานด้านฮาร์ดแวร	์
ตั้งแต่การออกแบบ	การสร้าง	ติดตั้ง	และบ�ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ช่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(computer	system	assemble	worker)

ช่างผู้ช�านาญด้านประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

วิศวกรออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
(computer	system	designer)

วศิวกรออกแบบอปุกรณ์หรอืระบบคอมพวิเตอร์รวมท้ังอปุกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรออกแบบวงจรรวม
(integrated	circuit	design	engineer)

วิศวกรออกแบบและพัฒนาวงจรรวมที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็ก- 
ทรอนิกส์ต่างๆ

2.4  บุคลากรสายส่ือสารข้อมูล	บคุลากรสายสือ่สารข้อมลูเป็นผูท้ีม่หีน้าท่ีรับผดิชอบเกีย่วกบัการ
สร้าง	ตดิตัง้และบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ด้านสือ่สารโทรคมนาคมและระบบเครอืข่ายสือ่สารข้อมลูทัง้ทีท่�างานอยู่
ในโรงงาน	ศูนย์บริการโทรคมนาคม	และหน่วยงานที่ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ตารางที่	 15.4	แสดง
ตัวอย่างของบางต�าแหน่งในกลุ่มบุคลากรสายสื่อสารข้อมูล

ตารางท่ี 15.4 แสดงตัวอย่างของบางต�าแหน่งในกลุ่มบุคลากรสายสื่อสารข้อมูล

ช่ือประเภทบุคลากรคอมพิวเตอร์ หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงาน

วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม	
(communication	engineer)

วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคมที่ออกแบบ	 สร้าง	 ติดตั้ง	 และบ�ารุง
รักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม

วิศวกรเครือข่ายโทรคมนาคม	
(network	administrator)

วิศวกรด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	 มีหน้าท่ี
ออกแบบ	 สร้าง	 ติดตั้ง	 และบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์

ผู้จัดการและดูแลระบบเครือข่าย	
(network	administrator)

มีหน้าที่จัดการและดูแลระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและคอม- 
พิวเตอร์
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ช่ือประเภทบุคลากรคอมพิวเตอร์ หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงาน

ช่างเทคนิคตดิตัง้บ�ารงุรกัษาระบบเครอืข่าย	
(network	technician)

ช่างผูช้�านาญด้านตดิตัง้และบ�ารุงรกัษาอปุกรณ์และระบบเครอืข่าย
โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์

วิศวกรระบบสื่อสารโทรคมนาคม	
(telecommunication	system	engineer)

วศิวกรระบบสือ่สารโทรคมนาคม	มหีน้าท่ีออกแบบ	สร้าง	ตดิต้ัง	
และบ�ารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบโทร- 
คมนาคม

ช่างเทคนิคระบบสื่อสารโทรคมนาคม
(telecommunication	technician)

ช่างเทคนคิทีท่�างานเกีย่วกบัระบบสือ่สารโทรคมนาคม	มหีน้าที่
ติดต้ังและบ�ารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบ
โทรคมนาคม

เป็นที่น่าสังเกตว่าบุคลากรที่ท�างานตามหน้าที่ที่ปรากฏในตารางข้างต้นสามารถแยกคุณสมบัติที่
แตกต่างอย่างเด่นชัดคือ	กลุม่ทีท่�างานเกีย่วกบัการประดษิฐ์คดิค้นผลติภณัฑ์คอมพวิเตอร์	เช่น	นกัออกแบบ
และนักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์	วิศวกรออกแบบระบบวงจรรวม	โปรแกรมเมอร์	ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องมีความรู้
และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในเชิงลึกมากจึงมักเป็นบุคคลที่ส�าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟท์แวร	์
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพวิเตอร์	ส่วนกลุ่มทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการประยุกต์ใช้เทคโนโลย	ี
เช่น	นักวิเคราะห์ระบบงาน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล	กลุ่มนี้มีความ
จ�าเป็นต้องเรยีนรูเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ในแนวกว้าง	จงึมกัเป็นบคุคลทีจ่บการศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์	หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ	ซึ่งมีความรู้ความช�านาญในส่วนที่จะน�าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
งานหลากหลายรปูแบบ	ส่วนกลุม่ทีม่หีน้าทีป่ระยกุต์ใช้งานซอฟท์แวร์ในงานด้านต่างๆ	หรอืในองค์กรธรุกจิ
ต่างๆ	ท่ีหลากหลายมกัเป็นบคุคลทีส่�าเรจ็การศกึษาด้านคอมพวิเตอร์ธรุกจิ	โดยบคุลากรในกลุม่นีจ้ะมคีวาม
รูท้างด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ในเชงิกว้าง	ทีส่ามารถมองรปูแบบการท�างานของธรุกจิในหลากหลายรปู
แบบได้	ท�าให้สามารถประยุกต์ใช้งานซอฟท์แวร์ได้ถูกต้องเหมาะสม	

ในปัจจบุนัสภาพตลาดแรงงานของบคุคลทีส่�าเรจ็การศกึษาทางด้านคอมพวิเตอร์นัน้ยงัไม่มกีารจดัตัง้	
สภาวิชาชีพขึ้น	แตกต่างจากสาขาวิชาอื่นๆ	เช่น	แพทย์	พยาบาล	สถาปนิก	หรือวิศวกร	ที่มีสภาวิชาชีพ
ที่มีกฎหมายรับรองแล้ว	ส่งผลให้บุคคลที่ประกอบอาชีพเหล่านี้จ�าเป็นต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพของ
ตนเอง	เพือ่การขอรบัใบอนญุาตส�าหรบัการประกอบอาชพี	ซึง่บุคคลทีส่�าเร็จการศึกษาในหลกัสตูรทีม่สีภา
วิชาชีพรองรับแล้ว	 แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือยังไม่ผ่านการรับรองความเป็นสมาชิกจากสมาคมหรือสภา
วชิาชพีนัน้จะสามารถประกอบอาชพีในด้านนัน้ๆ	ได้	แต่ส�าหรบัอาชพีในด้านคอมพวิเตอร์นัน้ยงัไม่มีจดัตัง้
สภาวชิาชพีทางด้านคอมพิวเตอร์จงึยงัไม่มกีฎหมายมาควบคมุการรับรองความเป็นสมาชกิ	เพือ่การขอรับ
ใบรับรองการประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์	 ส่งผลให้บุคลากรทางด้านนี้เมื่อส�าเร็จการศึกษาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ใบปริญญาในการประกอบอาชีพได้	

ตารางท่ี 15.4 (ต่อ)
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15-18 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

แต่สภาพการจ้างงานในปัจจบุนัของบคุลากรทางด้านนี	้มผีูป้ระกอบการบางรายทีต้่องการหลกัฐาน
แสดงถึงความรู้ความช�านาญในงานด้านต่างๆ	 ของบุคคลที่ส�าเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์	 ท�าให้การ
ท�างานของบคุคลทีป่ระกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์จ�าเป็นต้องสอบใบรับรองเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงความรู้
ความสามารถ	 หรือความช�านาญเฉพาะทางทางด้านคอมพิวเตอร์จากสถาบัน	 สมาคม	 บริษัท	 หรือจาก
องค์กรภายนอกทีม่กีารออกใบรบัรองความรูค้วามสามารถได้	เช่น	หน่วยงานเนคเทค	(NECTEC)	บรษิทั
ซสิโก้	หรอืบรษัิทไมโครซอฟท์	โดยองค์กรเหล่านีม้รีายละเอยีดของการออกใบรับรองความรู้ความสามารถ
ที่แตกต่างกันดังนี้

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที	 (Information	 Technology;	 IT)	 ในระดับสากลไอทีพีอีซี	
(Information	Technology	Passport	Examination;	 ITPEC)	ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	หรือนิยมเรียกสั้นๆ	ว่า	 เนคเทค	(NECTEC)	 เป็นโครงการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพเพ่ือรับรองความรู้ความสามารถของบุคคลที่ประกอบอาชีพทางด้านไอทีหรือคอมพิวเตอร์	 โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

-		 เพ่ือให้ผูมี้ความรูค้วามสามารถด้านไอทไีด้รับโอกาสในการเข้าท�างานและเป็นทีย่อมรับในตลาด
แรงงานด้านไอทีทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

-		 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากร	
บุคคลสายไอทีทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ	

-		 เพ่ือส่งเสรมิและผลกัดนัให้บคุลากรสายไอทไีด้ใฝ่หาความรูแ้ละยกระดบัทกัษะของตนเองให้ได้
มาตรฐานและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง	

-		 เพ่ือให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน	

-		 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา	 สรรหา	 คัดเลือก	ปรับ/
เลื่อนต�าแหน่งบุคลากรสายไอทีให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละบุคคล

โดย	สวทช.	ได้จัดประเภทของใบรับรองออกเป็น	4	ระดับ	ดังนี้
ระดับท่ี 1 Information Technology Passport Examination (IP)

เป็นการสอบส�าหรับบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	ซึ่งคนท�างานธุรกิจทุกคน
ควรจะมีเหมือนกัน	 และบุคคลที่ท�างานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพยายามน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในงานทีต่นได้รบัมอบหมาย	นยิามว่า	เป็นทรัพยากรบคุคลทีม่คีวามรู้และทกัษะขัน้ต�า่ทีส่ดุ
ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และสามารถท�างานต่างๆ	 ภายใต้ค�าแนะน�าของ
หัวหน้างาน	(ท�าตามค�าสั่ง)

ระดับท่ี 2 Fundamental Information Technology Examination (FE)

เป็นการสอบส�าหรับบุคคลที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่ส�าคัญ	 ที่ยกระดับให้ตนเป็นทรัพยากร
บคุคลด้านเทคโนโลยทีีล่�า้หน้าและมคีวามสามารถในการน�าความรูเ้หล่านีม้าใช้ในภาคปฏบิตัไิด้จรงิ	นยิาม
ว่า	เป็นทรพัยากรบคุคลทีม่คีวามรูแ้ละทักษะขัน้พืน้ฐาน	และสามารถท�างานทีม่คีวามยากในระดบัหนึง่	หรอื
บางส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง	
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ระดับท่ี 3 Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

เป็นการสอบส�าหรบับคุคลทีป่ระยกุต์ความรู้และทกัษะทีจ่�าเป็นในการเป็นทรัพยากรบคุคลทีล่�า้หน้า	
และเป็นผูก้�าหนดทางเดนิของตนเองอย่างชัดเจนทีจ่ะมุ่งสูค่วามเป็นทรัพยากรบคุคลทีล่�า้หน้า	นยิามว่า	เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติ	 และสามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายทุกงานด้วยตนเอง	
(ท�าเองได้หมด)

ระดับท่ี 4 Advanced Professional Examinations 
เป็นการสอบส�าหรับบุคคลที่ประยุกต์ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการเป็นทรัพยากรบุคคลที่ 

เฉพาะทางลงลึกตามแนวทางความถนัดของตนเองซึ่งประกอบไปด้วย	 8	 รายวิชา	 รวมกับการสอบเป็น 
ผู้ตรวจสอบระบบอีกหนึ่งรายวิชาด้วย

ภาพท่ี 15.2 ผังระบบการสอบ
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15-20 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาพที่	15.2	แสดงถึงแผนผังระบบการสอบ	ITPE	ของ	สวทช.	ที่แบ่งเป็น	4	ระดับ	โดยมีระดับ
ทีส่ีเ่ป็นระดับท่ีเลือกรายวิชาสอบเพือ่ขอใบรบัรองตามความถนดัในงานแบบเฉพาะทาง	รวมถึงการสอบเพ่ือ
เป็นผู้ตรวจสอบระบบด้วย

นอกจากการสอบเพื่อรับรองความสามารถที่	 สวทช.	ที่เป็นหน่วยงานของรัฐได้จัดสอบออกใบรับ
รองแล้ว	 ยังมีองค์กรเอกชนที่ประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์จัดการสอบเพื่อออกใบรับรองให้ผู้ปฏิบัติ
งานด้วย	เช่น	ใบรับรองผู้ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายนั้น	บริษัทซิสโก้ได้มีการออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ซสิโก้	(Cisco	career	certification)	หรอืใบรบัรองความสามารถด้านไอทรีะดบัสากลซึง่เป็นประกาศนยีบตัร
วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับผลิตภัณฑ์ของซิสโก้	 (Cisco)	 โดยใบรับรองนี้เป็นใบรับรอง
ความสามารถในการท�างานเกีย่วกบัระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ทีรั่บรองถึงขดีความสามารถของคนๆ	นัน้
ว่า	สามารถท�างานในการวางแผน	ออกแบบ	ติดตั้ง	และใช้งานระบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ	Cisco	ได้เป็น
ในระดับใด	 ซึ่งอุปกรณ์ของ	 Cisco	 เป็นที่นิยมกันมากในหลายๆ	 บริษัทล้วนแต่มีผลิตภัณท์ของ	 Cisco	
ท�าให้ตลาดมีความต้องการบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถในการใช้งานในผลิตภัณฑ์ของ	 Cisco	 ดังนั้น
บริษัท	Cisco	จึงได้จัดท�าข้อสอบเพื่อวัดความสามารถ	โดยแบ่งออกเป็น	5	ระดับ	ได้แก่

-		 ระดับแรกเข้า	(entry-level)
-		 ระดับผู้ร่วมงาน	(associate)	ในระดับนี้เป็นที่นิยมใช้ในการคัดเลือกคนเข้าท�างาน
-		 ระดับมืออาชีพ	(professional)
-		 ระดับผู้เชี่ยวชาญ	(expert)
-		 ระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	(specialist)
อีกตัวอย่างส�าหรับการรับรองการท�างานด้านคอมพิวเตอร์จากองค์กรภายนอกคือ	 การออกใบรับ

รองความสามารถในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทไมโครซอฟท์	ที่เรียกว่า	Microsoft	certified	
professional	 program	 ใบรับรองนี้เป็นใบรับรองท่ีแสดงมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ	 ทั้งในด้านความรู้
และความสามารถในการใช้งานผลติภณัฑ์	และเทคโนโลยขีองไมโครซอฟท์ในปัจจบุนั	ซึง่ได้รับการยอมรับ
จากองค์กร	หน่วยงานต่างๆ	ทั่วโลก	

โดยไมโครซอฟท์แบ่งประเภทของใบรับรองความสามารถขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์	 และ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบนั้นๆ	ซึ่งมีอยู่	7	ประเภท	ดังต่อไปนี้

1.		Microsoft	Certified	Professional;	MCP	สอบผ่าน	1	วชิา	เป็นใบรบัรองส�าหรับผูท้ีม่ทีกัษะ
ขั้นพื้นฐานบนเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์	ถือเป็นบันไดขั้นแรกก่อนไปสู่	certificate	ขั้นต่อไป

2.		Microsoft	Certified	Systems	Engineer;	MCSE	สอบผ่าน	5	วิชาหลัก	 2	 วิชาเลือก	มี
ความรู้ในเรื่องของการวางแผน	การจัดการ	การติดตั้ง	 ตลอดจนดูแลระบบเครือข่าย	สามารถเชื่อมต่อเข้า
กบั	Server	แบบต่างๆ	ตลอดจนการใช้และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ	ในการน�า	Microsoft	Windows	
2000	Server	และ	Microsoft	BackOffice	มาใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3.		สอบผ่าน	 3	 วิชาหลัก	 1	 วิชาเลือก	 มีความรู้ในเร่ืองของการออกแบบ	 การพัฒนา	 การสร้าง
ระบบงานตามความต้องการของธุรกิจต่างๆ	 โดยการน�า	Microsoft	 Development	 Tools	 เทคโนโลยี
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ระบบต่างๆ	 ของ	Microsoft	 ตลอดจนการพัฒนาระบบเสริม	 หรือเชื่อมโยงการใช้งานกับ	Microsoft	 
Office	หรือ	Micrsoft	BackOffice	ส�าหรับ	MCSD.NET	จะต้องสอบ	4	วิชาหลัก	1	วิชาเลือก

4.		Microsoft	Certified	Database	Administrator;	MCDBA	สอบผ่าน	3	วิชาหลัก	1	วิชา
เลือก	ส�าหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ	SQL	Server	และการดูแลระบบข้อมูลภายในองค์กร

5.		Microsoft	Certified	Systems	Administrator;	MCSA	สอบผ่าน	3	วิชาหลัก	1	วิชาเลือก	
ส�าหรับผู้ที่มีทักษะด้านการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานบนระบบเครือข่าย	 
Microsoft	Windows	2000	Server	และระบบที่ท�างานภายใต้ระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟท์

6.		Microsoft	Certified	Application	Developer;	MCAD	สอบผ่าน	2	วิชาหลัก	1	วิชาเลือก	
ส�าหรบัผูท้ีม่ทีกัษะในการใช้เทคโนโลยขีองไมโครซอฟท์ในการพฒันาและ	Web	Application	หรอื	Desktop	
Client

7.		Microsoft	Certified	Trainer;	MCT	มคีวามรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยต่ีางๆ	
ของ	Microsoft	 โดยใช้เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรจากไมโครซอฟท์	 Microsoft	 Official	 
Curriculum	(MOC)

กิจกรรม 15.1.2

1.		จงบอกถึงความหมายระหว่างค�าว่า	วิชาชีพ	และอาชีพ	ว่าแตกต่างกันอย่างไร
2.		จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 2552	 ได้จ�าแนกประเภทหลักสูตรทางด้าน

คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยไว้อย่างไรบ้าง
3.		จงบอกถงึความแตกต่างระหว่างบคุลากรทีป่ระกอบอาชพีคอมพวิเตอร์ทางสายซอฟท์แวร์	และ

สายศิลป์คอมพิวเตอร์	ว่าแตกต่างกันอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 15.1.2

1.		ค�าว่าวชิาชีพ	(profession)	มคีวามหมายหมายถงึ	วิชาชพีเป็นอาชพีให้บรกิารแก่สาธารณชน
ที่ต้องอาศัยความรู้	 ความช�านาญเป็นการเฉพาะไม่ซ�้าซ้อนกับวิชาชีพอื่น	 และมีมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพ	 โดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่จะประกอบ
วิชาชีพต่างกับอาชีพ	 (career)	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องท�าให้ส�าเร็จโดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อการด�ารงชีพ
เท่านั้น	วิชาชีพซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง	ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง
ตามมาเพราะมผีลกระทบต่อผูร้บับรกิารและสาธารณชน	จงึต้องมกีารควบคมุการประกอบวิชาชพีเป็นพเิศษ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้รับบริการและสาธารณชน

2.		จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 2552	 ได้ก�าหนดประเภทของหลักสูตรทางด้าน
คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยไว้	ดังต่อไปนี้
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15-22 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

-		หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	(Computer	Science;	CS)
-		หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	(Computer	Engineering;	CE)	
-	หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์	(Software	Engineering;	SE)
-		หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology;	IT)
-		หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	(Business	Computer;	BC)

3.		บุคลากรสายซอฟต์แวร์	 ประกอบด้วยผู้ช�านาญทั้งด้านพัฒนาระบบซอฟต์แวร์	 (software	
development)	 ด้านการออกแบบระบบสถาปัตยกรรมระบบงานและการประยุกต์ระบบงาน	 (system	 
architect	 and	 system	 deployment)	 ด้านการจัดการระบบและการบ�ารุงรักษา	 ความรู้และทักษะของ
แต่ละสายงานนั้นขยายท้ังความกว้างและความลึก	 บุคลากรสายศิลป์คอมพิวเตอร์	 มีบทบาทในด้านผลิต
สารตัถะดิจิทัล	(digital	content)	ตวัอย่างเช่น	สารตัถะทีเ่ป็นสือ่การเรยีนการสอน	สารตัถะด้านการบนัเทงิ	
เกมส์คอมพิวเตอร์	 สารัตถะเหล่านี้ปรากฏเป็นภาพเคล่ือนไหวสองมิติและสามมิติ	 ปรากฏในรูปสื่อผสม	 
สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ก็ใช้ศิลป์คอมพิวเตอร์มาก
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ตอนที่ 15.2 

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โปรดอ่านเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	15.2	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
15.2.1		กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา
15.2.2		กฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
15.2.3		กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

แนวคิด
1.			ทรัพย์สินทางปัญญาคือ	 “ทรัพย์สินที่ไม่ใช่วัตถุทางกายภาพ	 แต่เจ้าของมีสิทธิ์โดย 

ชอบธรรมทีจ่ะให้	ให้เช่า	โอนมอบอ�านาจ	หรือใช้เป็นสนิจ�านองได้”	แบ่งแยกได้ออกเป็น 
2	 กลุ่ม	 คือ	 ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมกับเป็นลิขสิทธิ์และสิทธิ์ข้างเคียง	 ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีกฎหมายที่ดูแลผลประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาคือ	พระราช-
บัญญัติ	(พรบ.)	ลิขสิทธิ์ฉบับที่	1	ในปี	พ.ศ.	2521	และปรับปรุงเพื่อรวมความคุ้มครอง
เรื่องซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ไว้เป็นฉบับที่	 2	 ในปี	 พ.ศ.	 2538	 เป็นต้นมา	 จากนั้นในปี	
พ.ศ.	 2558	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์	 เรียกว่า	 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์	เป็นฉบับที่	3

2.			ระบบคอมพวิเตอร์	หมายถงึ	อปุกรณ์หรือชดุอปุกรณ์ของคอมพวิเตอร์ทีเ่ชือ่มการท�างาน
เข้าด้วยกัน	 โดยได้มีการก�าหนดค�าสั่ง	 ชุดค�าสั่ง	 หรือสิ่งอื่นใด	 และแนวทางปฏิบัติงาน
ให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท�าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ	 หากการกระท�าใด
ท�าให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท�างานตามค�าสั่งที่ก�าหนดไว้หรือท�าให้การท�างาน
ผิดพลาดไปจากค�าสั่งที่ก�าหนดไว้	หรือใช้วิธีการใดๆ	เข้าล่วงรู้ข้อมูล	แก้ไข	หรือท�าลาย
ข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ	 หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผย
แพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจารย่อมก่อให้เกิดความ
เสียหาย	กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจสังคม	และความมั่นคงของรัฐ	รวมทั้งความสงบ
สุขและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	จะถือว่าเป็นการกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	
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3.			พาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์	หมายถงึ	การท�าธรุกรรมทกุรูปแบบโดยครอบคลมุถึงการซือ้ขาย
สนิค้า/บรกิาร	การเงนิ	การโฆษณาโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ประเภทต่างๆ	โดยเฉพาะ
เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต	 ประเทศไทยเร่ิมใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนกิส์	พ.ศ.	2544	เพือ่รบัรองสถานะทางกฎหมายของข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทีใ่ช้
ในการท�าธุรกรรมหรือสัญญาให้มีผลเช่นเดียวกับการท�าสัญญาตามหลักเกณฑ์ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีใช้งานกับข้อมูลทั่วไปอยู่แล้ว	 ต่อมาได้มีการปรับปรุงอีก
ครั้งในปี	พ.ศ.	2551	ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	15.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายความหมายและขอบเขตของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ได้
2.			อธิบายความหมายและขอบเขตของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ได้
3.		อธบิายความหมายและขอบเขตของพระราชบญัญตัว่ิาด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ได้
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บทน�า

กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทยเริม่ใช้งานวนัที	่15	ธนัวาคม	พ.ศ.	2541	โดยคณะ
กรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาต	ิ(กทสช.)	ได้ท�าการศกึษาและยกร่างกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ	
จ�านวน	6	ฉบับ	ได้แก่

1.		กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(electronic	transactions	law)	
เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอด้วยกระดาษอันเป็นการรองรับ

นิติสัมพันธ์ต่างๆ	ซึ่งแต่เดิมอาจจะจัดท�าขึ้นในรูปแบบของหนังสือให้เท่าเทียมกับนิติสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่
จัดท�าขึ้นให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 รวมตลอดทั้งการลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส	์
และการรับฟังพยานหลักฐานที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

2.		กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	(electronic	signatures	law)	
เพื่อรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการใดๆ	 ทางเทคโนโลยีให้เสมอด้วยการ

ลงลายมอืชือ่ธรรมดา	อนัส่งผลต่อความเชือ่มัน่มากขึน้ในการท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	และก�าหนดให้
มีการก�ากับดูแลการให้บริการเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	

3.		กฎหมายเกีย่วกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศให้ทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั	 (national	
information	infrastructure	law)	

เพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอันได้แก่	 โครงข่าย
โทรคมนาคม	เทคโนโลยีสารสนเทศ	สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์	และโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศส�าคัญ
อืน่ๆ	อันเป็นปัจจัยพืน้ฐานส�าคญัในการพฒันาสงัคมและชมุชนโดยอาศยักลไกของรฐั	ซึง่รองรบัเจตนารมณ์
ส�าคัญประการหนึ่งของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา	 78	 ในการกระจายสารสนเทศ
ให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน	 และนับเป็นกลไกส�าคัญในการช่วยลดความเหลื่อมล้าของสังคมอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปเพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการปกครองตนเองพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน	 และน�าไป
สู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้	

4.		กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(data	protection	law)	
เพื่อก่อให้เกิดการรับรองสิทธิ์และให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงอาจถูกประมวลผลเปิดเผย

หรอืเผยแพร่ถงึบคุคลจ�านวนมากได้ในระยะเวลาอนัรวดเรว็โดยอาศยัพฒันาการทางเทคโนโลย	ีจนอาจก่อ
ให้เกิดการน�าข้อมูลนั้นไปใช้ในทางมิชอบอันเป็นการละเมิดต่อเจ้าของข้อมูล	ทั้งนี้โดยค�านึงถึงการรักษา
ดุลยภาพระหว่างสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัว	เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร	และความมั่นคงของรัฐ	

5.		กฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(computer	crime	law)	
เพ่ือก�าหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระท�าผิดต่อระบบการท�างานของคอมพิวเตอร์

ระบบข้อมูลและระบบเครือข่าย	 ทั้งน้ีเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของ
สังคม
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6.		กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	(electronic	funds	transfer	law)
เพ่ือก�าหนดกลไกส�าคัญทางกฎหมายในการรองรับระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	 ทั้งที่

เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน	และระบบการช�าระเงินรูปแบบใหม่ในรูปของเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อ
ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการท�าธุรกรรมทางการเงินและการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

เรื่องท่ี 15.2.1 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา

ในยคุเศรษฐกิจใหม่	ความส�าเรจ็ทางเศรษฐกิจของหลายๆ	ประเทศไม่ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ	เห็นได้จากตวัอย่างของประเทศทีร่�า่รวยในทรัพยากรธรรมชาต	ิเช่น	ประเทศทีผ่ลติน�า้มนัเพือ่
ส่งออกหรือประเทศเกษตรกรรม	 ก็ไม่จ�าเป็นว่าจะมีอ�านาจในทางเศรษฐกิจในระหว่างประเทศเสมอไป	
ปัจจุบันสหรัฐอเมริกา	 กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป	 และญี่ปุ่นนั้น	 พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความก้าวหน้าในทาง
เศรษฐกิจมาจากการสะสม	พฒันา	และใช้ประโยชน์จากความรู้	ความคดิสร้างสรรค์ใหม่	และผลติภณัฑ์หรือ
กระบวนการใหม่	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ	 จากนโยบาย
ของประเทศดังกล่าวข้างต้นที่ให้ความส�าคัญกับนวัตกรรม	 จึงเป็นท่ีชัดเจนมากข้ึนว่านวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์น�ามาซึ่งข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทหรือของประเทศ	การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทศได้รับการผลักดันจากนวัตกรรม	 ไม่ใช่มาจากการลงทุนในทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 
ดงัจะเหน็ได้จากการวดัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศทีใ่ช้ดชันชีีว้ดัซึง่เกีย่วข้องกบันวตักรรม
และทรพัย์สนิทางปัญญาในหลายๆ	ปัจจยั	เช่น	จ�านวนสทิธบิตัรทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ	โครงสร้างพืน้ฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	เป็นต้น

1.  นิยามของทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาคือ	 “ทรัพย์สินที่ไม่ใช่วัตถุทางกายภาพ	แต่เจ้าของมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะ

ให้	 ให้เช่า	โอนมอบอ�านาจ	หรือใช้เป็นสินจ�านองได้”	ค�าว่า	“ทรัพย์สินทางปัญญา”	เป็นค�าที่แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษค�าว่า	“intellectual	property”	

ดังนั้นทรัพย์สินทางปัญญา	หมายถึง	ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์	คิดค้น	หรือสร้างสรรค์ของ
มนุษย์	 ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช�านาญโดยไม่ค�านึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีใน
การแสดงออก	ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้	 เช่น	สินค้าต่างๆ	หรือ
ในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้	 เช่น	 บริการ	 แนวคิดในการด�าเนินธุรกิจ	 กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม	
เป็นต้น
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ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแบ่งแยกได้ออกเป็น	 2	 กลุ่มด้วยกันคือ	 ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม	
(industrial	 property)	 กับเป็นลิขสิทธ์ิและสิทธ์ิข้างเคียง	 (copyright	 and	 neighboring	 right)	 ซึ่ง
ทรัพย์สนิทางอุตสาหกรรม	ได้แก่	เครือ่งหมายการค้า	ช่ือทางการค้า	สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์ทีแ่สดงถงึแหล่ง
ก�าเนิดของสินค้า	 การออกแบบแผนผังภูมิของวงจรรวม	 ความลับทางการค้า	 สิทธิบัตร	 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ
บัตรการประดิษฐ์	 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	 หรืออนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์	 ส่วนเร่ืองลิขสิทธ์ิและ
สิทธิ์ข้างเคียงจะเป็นงานทางด้านสุนทรียภาพ	 งานหลักก็คือ	 งานวรรณกรรมกับงานศิลปกรรม	 ลิขสิทธิ์ก็
เหมอืนทรพัย์สนิทางปัญญาประเภทอืน่นัน่คอื	เป็นทรพัย์สนิทีไ่ม่มรีปูร่าง	สิง่ทีก่ฎหมายให้ความคุม้ครองก็
คือ	 สิทธิ์	 สิทธิ์หลักคือสิทธิ์ที่จะท�าซ�้าหรือท�าส�าเนา	 สิทธ์ิในทรัพย์สินที่มีรูปร่างจะมีประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์	บรรพ	4	เรื่อง	ทรัพย์สิน	วางหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองไว้	แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่
อาจที่จะน�ามาใช้บังคับแก่ทรัพย์สินทางปัญญาได้	ทรัพย์สินทางปัญญาต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ

ตามพระราชบญัญตัลิขิสิทธิ	์พ.ศ.	2537	มาตรา	4	ค�าว่า	“ลิขสทิธิ”์	หมายความว่า	สทิธิแ์ต่ผูเ้ดยีว
ท่ีจะท�าการใดๆ	ตามพระราชบญัญตันิีเ้กีย่วกบังานทีผู่ส้ร้างสรรค์ได้ท�าขึน้อนัได้แก่	สทิธ์ิตามทีบ่ญัญตัไิว้ใน
มาตรา	 15	 คือ	 สิทธิ์แต่ผู้เดียวท่ีจะท�าซ�้าหรือดัดแปลง	 เผยแพร่ต่อสาธารณชน	 ให้เช่าต้นฉบับหรือส�าเนา
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 โสตทัศนวัสดุ	ภาพยนตร์	 และสิ่งบันทึกเสียง	 ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์
แก่ผู้อื่น	และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ในลิขสิทธิ์

2.  ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
โดยทัว่ๆ	ไปคนไทยส่วนมากจะคุน้เคยกบัค�าว่า	“ลขิสิทธิ”์	และจะใช้เรียกทรัพย์สนิทางปัญญาทกุ

ประเภท	โดยทีถ่กูต้องแล้ว	ในทางสากลทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	ทรัพย์สนิทาง
อุตสาหกรรม	(industrial	property)	และลิขสิทธิ์	(copyright)	

2.1  ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (industrial property)	หมายถึง	ความคดิสร้างสรรค์ของมนษุย์
ท่ีเก่ียวกับสนิค้าอุตสาหกรรมต่างๆ	ความคดิสร้างสรรค์นีอ้าจเป็นความคดิในการประดษิฐ์คดิค้น	ซึง่อาจจะ
เป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นข้ึนใหม่	 หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์	 นอกจากน้ียังรวมถึงเคร่ืองหมายการค้าหรือ
ยี่ห้อชื่อและถิ่นท่ีอยู่ทางการค้า	 รวมถึงแหล่งก�าเนิดและการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม	
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจึงสามารถแบ่งออกได้	ดังนี้	

-		 สิทธิบัตร	(patent)	
-		 แบบผังภูมิของวงจรรวม	(layout-design	of	integrated	circuit)	
-		 เครื่องหมายการค้า	(trademark)	
-		ความลับทางการค้า	(trade	secret)	
-		ชื่อทางการค้า	(trade	name)	
-		สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	(geographical	indication)	
2.2  ลิขสิทธิ์ (copyright)	หมายถงึ	สทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวของผูส้ร้างสรรค์ทีจ่ะกระท�าการใดๆ	เกีย่ว

กับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท�าขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายก�าหนด	 ได้แก่	 งานวรรณกรรม	 นาฏกรรม	
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15-28 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ศิลปกรรม	ดนตรีกรรม	โสตทัศนวัสดุ	ภาพยนตร์	สิ่งบันทึกเสียง	งานแพร่เสียงแพร่ภาพ	หรืองานอื่นใดใน
แผนกวรรณคดี	 แผนกวิทยาศาสตร์	 หรือแผนกศิลปะ	 ไม่ว่างานลักษณะดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือ 
รูปแบบอย่างใด	นอกจากนั้น	กฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิ์ของนักแสดงด้วย

3.  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พระราชบัญญัติ	(พรบ.)	ลิขสิทธิ์	มีมาตั้งแต่	พ.ศ.	2521	แล้ว	แต่ทว่า	พรบ.	ในสมัยนั้นไม่ได้รวม

ความคุ้มครองเรื่องซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์	(software	computer)	เอาไว้	และได้เริ่มรวมคุ้มครองลิขสิทธิ์
เรื่องซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เข้ากับ	 พรบ.	 นี้	 เมื่อวันที่	 21	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2538	 เป็นต้นมา	 ดังน้ัน	 หาก
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ใดกระท�าการซ�้า	ดัดแปลง	คัดลอก	ภายหลังวันที่	21	มีนาคม	พ.ศ.	2538	ก็ถือว่า
กระท�าผดิต่อพระราชบญัญตันิี	้จากนัน้ในปี	พ.ศ.	2558	ได้มกีารแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยลิขสทิธ์ิ	โดย
เรียกว่า	“พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2558”	

กฎหมายลิขสิทธิ์มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองป้องกันผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและทาง 
ศีลธรรม	ซึ่งบุคคลพึงได้รับจากผลงานสร้างสรรค์อันเกิดจากความนึกคิดและสติปัญญาของตน	นอกจากนี้
ยังมุ่งที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน	 กล่าวคือ	 เม่ือผู้สร้างสรรค์ได้รับผลตอบแทนจาก
หยาดเหงือ่แรงกายและสตปัิญญาของตน	ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทนุกย่็อมจะเกดิก�าลงัใจท่ี
จะคิดค้นสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานให้แพร่หลายออกไปมากยิ่งข้ึน	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาต	ิท้ังด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และเทคโนโลย	ีการกระตุน้ให้เกดิการพัฒนาสตปัิญญาของคนในชาติ
เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดที่จะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ	 พ.ศ.	 2558	 เพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 31	มกราคม	พ.ศ.	2558	พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ให้ความ
คุ้มครองต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยจัดเป็นผลงานทางวรรณกรรมประเภทหนึ่ง	 และงานที่ได้จัดท�าข้ึน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	และเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้	จะได้
รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์มาเป็นระยะเวลานานแล้ว	 แต่ความเข้าใจของ
ประชาชนโดยท่ัวไปในเร่ืองลิขสิทธิ์ยังไม่ชัดเจน	 ความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการคุ้มครองลิขสิทธิ์	
และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยส�าคัญ	 ที่จะน�าไปสู่การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา	ที่ยั่งยืนกว่าการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	ได้ให้ความหมายของค�าว่า	“ลิขสิทธิ์”	ว่าหมายถึง	“สิทธิ์แต่
เพียงผู้เดียวที่จะท�าการใดๆ	 ตามพระราชบัญญัตินี้”	 เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท�าขึ้นนั่นก็หมายความ
ว่า	เจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะท�าอย่างไรก็ได้กับงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเอง

การละเมิดลิขสิทธ์ิ

1)  การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรง	 คือ	 การท�าซ�้า	 ดัดแปลง	 เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่
สาธารณชน	รวมท้ังการน�าต้นฉบบัหรอืส�าเนางานดงักล่าวออกให้เช่าโดยไม่ได้รับอนญุาตจากเจ้าของลิขสทิธิ์
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2)  การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม	คอื	การกระท�าทางการค้าหรือการกระท�าทีม่ส่ีวนสนบัสนนุให้เกดิ
การละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น	โดยผู้กระท�ารู้อยู่แล้วว่างานใดได้ท�าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแต่ก็
ยังกระท�าเพื่อหาก�าไรจากงานนั้น	ได้แก่	การขาย	มีไว้เพื่อขาย	ให้เช่า	เสนอให้เช่า	ให้เช่าซื้อ	เสนอให้เช่า
ซือ้	เผยแพร่ต่อสาธารณชน	แจกจ่ายในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อเจ้าของลขิสทิธิแ์ละน�าหรอื
สั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

บทก�าหนดโทษ

1)  การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรง	มีโทษปรับตั้งแต่	 20,000	บาท	ถึง	200,000	บาท	หากเป็นการ
กระท�าเพื่อการค้ามีโทษจ�าคุกตั้งแต่	 6	 เดือน	ถึง	 4	ปี	หรือปรับตั้งแต่	 100,000	บาท	ถึง	 800,000	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

2)  การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยอ้อม	มีโทษปรับตั้งแต่	 10,000	บาท	ถึง	 100,000	บาท	หากเป็นการ
กระท�าเพือ่การค้ามโีทษจ�าคกุตัง้แต่	3	เดอืน	ถงึ	2	ปี	หรอืปรบัตัง้แต่	50,000	บาท	ถงึ	400,000	บาท	หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ

-		ผูใ้ดกระท�าความผดิต้องระวางโทษตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธ์ิฉบบันี	้เมือ่พ้นโทษแล้วยงั
ไม่ครบก�าหนดห้าปีกระท�าความผดิต่อพระราชบญัญตันิีอ้กีจะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษทีก่�าหนด
ไว้ส�าหรับความผิดนั้น

-		กรณท่ีีนติบิคุคลกระท�าความผิดตามพระราชบญัญตันิี	้ให้ถือว่ากรรมการหรือผูจ้ดัการทกุ
คนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระท�าความผิดกับนิติบุคคลนั้น	เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้รู้เห็นหรือยินยอม
ด้วย

-		ค่าปรบัทีไ่ด้มกีารช�าระตามค�าพพิากษาน้ัน	คร่ึงหนึง่จะตกเป็นของเจ้าของลขิสทิธิอ์ย่างไร
ก็ดีการได้รับค่าปรับดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง
ส�าหรับส่วนที่เกินจ�านวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับไว้แล้วนั้น

กิจกรรม 15.2.1

1.		จงบอกความหมายของค�าว่าลิขสิทธิ์
2.		จงบอกถึงลักษณะของการละเมิดลิขสิทธิ์	และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

แนวตอบกิจกรรม 15.2.1

1.		ลิขสิทธิ์	หมายความว่า	สิทธิ์แต่ผู้เดียวที่เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท�าขึ้นอันได้แก่	สิทธิ์แต่
ผูเ้ดียวท่ีจะท�าซ�า้หรอืดดัแปลง	เผยแพร่ต่อสาธารณชน	ให้เช่าต้นฉบบัหรือส�าเนางานโปรแกรมคอมพวิเตอร์	
โสตทัศนวัสดุ	ภาพยนตร์	และสิ่งบันทึกเสียง	ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น	และอนุญาตให้ผู้อื่น
ใช้สิทธิ์ในลิขสิทธิ์
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2.		การละเมิดลิขสิทธิ์	แบ่งออกเป็น
-		การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรง	 คือ	 การท�าซ�้า	 ดัดแปลง	 เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่

สาธารณชน	 รวมทั้งการน�าต้นฉบับหรือส�าเนางานดังกล่าวออกให้เช่า	 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์

-		การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม	คือ	การกระท�าทางการค้า	หรือการกระท�าที่มีส่วนสนับสนุน
ให้เกิดการละเมิดลขิสทิธิด์งักล่าวข้างต้นโดยผูก้ระท�ารูอ้ยูแ่ล้วว่างานใดได้ท�าขึน้โดยละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่	
แต่ก็ยังกระท�าเพื่อหาก�าไรจากงานนั้น	 ได้แก่	 การขาย	มีไว้เพื่อขาย	 ให้เช่า	 เสนอให้เช่า	 ให้เช่าซื้อ	 เสนอ
ให้เช่าซื้อ	เผยแพร่ต่อสาธารณชน	แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และ
น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

บทก�าหนดโทษ
-		การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง	 มีโทษปรับต้ังแต่	 20,000	 บาท	 ถึง	 200,000	 บาท	 หากเป็นการ

กระท�าเพื่อการค้ามีโทษจ�าคุกตั้งแต่	 6	 เดือน	ถึง	 4	ปี	หรือปรับตั้งแต่	 100,000	บาท	ถึง	 800,000	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

-		การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม	 มีโทษปรับตั้งแต่	 10,000	 บาท	 ถึง	 100,000	 บาท	 หากเป็นการ
กระท�าเพือ่การค้ามโีทษจ�าคกุตัง้แต่	3	เดอืน	ถงึ	2	ปี	หรอืปรบัตัง้แต่	50,000	บาท	ถงึ	400,000	บาท	หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ

-		ผู้ใดกระท�าความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับน้ี	 เม่ือพ้นโทษแล้วยังไม่
ครบก�าหนดห้าปีกระท�าความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก	 จะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก�าหนด
ไว้ส�าหรับความผิดนั้น

-		กรณีท่ีนิติบุคคลกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคน
ของนิตบิคุคลน้ันเป็นผูร่้วมกระท�าความผดิกบันิตบุิคคลนัน้	เว้นแต่จะพสิจูน์ได้ว่ามไิด้รู้เหน็หรือยนิยอมด้วย

-		ค่าปรับที่ได้มีการช�าระตามค�าพิพากษานั้น	 ครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไรก็ดี
การได้รบัค่าปรบัดงักล่าวไม่กระทบต่อสทิธิข์องเจ้าของลขิสทิธิ	์ทีจ่ะฟ้องเรยีกค่าเสยีหายในทางแพ่งส�าหรบั
ส่วนที่เกินจ�านวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับไว้แล้วนั้น
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เรื่องท่ี 15.2.2 

กฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ในปัจจบุนัระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนส�าคญัของการประกอบกจิการและการด�ารงชวีติของมนษุย์	
หากมีผู้กระท�าด้วยประการใดๆ	 ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท�างานตามค�าสั่งที่ก�าหนดไว้หรือท�าให้
การท�างานผิดพลาดไปจากค�าสั่งที่ก�าหนดไว้	 หรือใช้วิธีการใดๆ	 เข้าล่วงรู้ข้อมูล	 แก้ไข	 หรือท�าลายข้อมูล
ของบคุคลอ่ืนในระบบคอมพวิเตอร์โดยมชิอบ	หรอืใช้ระบบคอมพวิเตอร์เพือ่เผยแพร่ข้อมลูคอมพวิเตอร์อนั
เป็นเทจ็หรอืมีลกัษณะอนัลามกอนาจาร	ย่อมก่อให้เกดิความเสียหาย	กระทบกระเทอืนต่อเศรษฐกจิ	สงัคม	
และความมั่นคงของรัฐ	 รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน	 สมควรก�าหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการกระท�าดังกล่าว	 จึงเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	โดย	พรบ.	นี้	 ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ	การลง 
พระปรมาภิไธย	และการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ	18	มิถุนายน	พ.ศ.	2550	และเริ่มมีผลใช้
บังคับตั้งแต่	19	กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	เป็นต้นไป	

1.  นิยามของระบบคอมพิวเตอร์
“ระบบคอมพิวเตอร์”	หมายความว่า	อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการท�างาน

เข้าด้วยกัน	 โดยได้มีการก�าหนดค�าสั่ง	 ชุดค�าส่ัง	 หรือสิ่งอื่นใด	 และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ท�าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ	

2.   แนวทางปฏิบัติส�าหรับกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
แนวทางการปฏบิตัติวัส�าหรบัผู้ใช้งานคอมพวิเตอร์ทัว่ไปเพือ่ไม่ให้เกดิความผิดพลาดกระท�าผดิต่อ	

พรบ.	ความผิดคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	นี้ได้รวบรวมแนวทางมาจากเอกสาร	พรบ.	ว่าด้วยการกระท�าผิด
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	และประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ในเรือ่งหลกั
เกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลทางจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ	โดยมีแนวทางดังนี้

ค�าแนะน�าวิธีปฏิบัติตาม	พรบ.	ความผิดคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550
1.		ไม่ตัดต่อเผยแพร่ภาพตัดต่อของผู้อื่นที่ท�าให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง
2.		ก่อนดาวโหลดโปรแกรมหรือข้อมูลจากเว็บไซต์	ควรอ่านเงื่อนไขในการดาวน์โหลดให้ละเอียด

เสียก่อน
3.		ไม่ส่งต่ออีเมล	หรือภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวที่ลามกอนาจาร	หรือข้อความไม่เหมาะสม
4.		ไม่เผยแพร่อีเมลรบกวน	(spam	mail)	หรือไวรัส	(virus	computer)
5.		ไม่เปิดเผยมาตรการการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ให้ผู้อื่นล่วงรู้
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6.		ไม่ขโมยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
7.		ระวังการสนทนากับคนแปลกหน้า	
8.		ควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและป้องกันสปายแวร์
9.		ไม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
10.	ไม่ควรบันทึกรหัสผ่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์	และควรท�าการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ	3	เดือน
11.	 ไม่แอบดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
12.	ไม่น�าเข้าข้อมูลหรือภาพลามกอนาจารเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์

3.  สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สรุปสาระส�าคัญของเน้ือหา	 พรบ.	 ความผิดคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 และประกาศกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	 ในเรื่องการกระท�าที่ถือว่าเป็นความผิดตาม	พรบ.	 ได้ดังต่อ
ไปนี้

ลักษณะการกระท�าที่ถือเป็นความผิดส�าหรับผู้ใช้งานทั่วไป
1.		การล่วงล�า้เข้าไปในระบบคอมพวิเตอร์หรอืข้อมลูคอมพวิเตอร์ของผูอ้ืน่ทีม่มีาตรการป้องกนัไว้

โดยเฉพาะ	รวมถึงหากผู้ที่ทราบมาตรการการป้องกันน�ามาตรการที่ล่วงรู้มาไปเผยแพร่
2.		การดักจับข้อมูลของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการสื่อสาร
3.		การท�าลาย	แก้ไข	หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบ
4.		การกระท�าการใดๆ	เพื่อท�าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ	ชะลอ	หรือถูกรบกวน
5.		การส่งข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอือเีมลทีป่กปิด/ปลอมแปลงทีม่าของข้อมลูทีเ่ป็นการรบกวนผูอ้ืน่
6.		การน�าข้อมลูไม่เหมาะสมเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์	ซึง่ท�าให้เกดิความเสยีหายต่อประชาชนและ

ประเทศ	ตัวอย่างข้อมูลไม่เหมาะสม	ได้แก่	ข้อมูลปลอม	ข้อมูลอันเป็นเท็จ	ข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศ	และภาพลามก

7.		การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว
8.		การยอมให้ผู้อื่นบรรจุข้อมูลที่ไม่เหมาะสมลงบนระบบคอมพิวเตอร์ที่ตนรับผิดชอบ
9.		การสร้าง	ตัดต่อ	ดัดแปลงภาพของผู้อื่น	ที่ท�าให้ผู้อื่นเสียหายหรืออับอาย
10.	การเผยแพร่ซอฟท์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการท�าผิดตามข้ออื่นๆ
ส�าหรบัผู้ความผดิกฎหมายภายใต้	พรบ.	ว่าด้วยการผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	สามารถ

สรุปบทลงโทษได้ดังตารางที่	15.5	ดังนี้
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ตารางท่ี 15.5 แสดงความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา ฐานความผิด โทษจ�าคุก โทษปรับ

5 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ	 ไม่เกิน	6	เดือน	 ไม่เกิน	10,000	บาท	

6 การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึง
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผู้อื่นจัดท�าขึ้นเป็นการ
เฉพาะโดยไม่ชอบ	

ไม่เกิน	1	ปี	 ไม่เกิน	20,000	บาท	

7 การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ	 ไม่เกิน	2	ปี	 ไม่เกิน	40,000	บาท	

8 การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดย 
ไม่ชอบ	

ไม่เกิน	3	ปี	 ไม่เกิน	20,000	บาท	

9 การท�าให้เสยีหาย	ท�าลาย	แก้ไข	เปลีย่นแปลง	
เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ

ไม่เกิน	5	ปี	 ไม่เกิน	100,000	บาท	

10 การกระท�าเพื่อให้การท�างานของระบบคอม 
พิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถท�างานได้ตาม
ปกติ	

ไม่เกิน	5	ปี	 ไม่เกิน	100,000	บาท	

11 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยปกติสุข	
(spam	mail)

ไม่เกิน	5	ปี ไม่เกิน	100,000	บาท	

12 การกระท�าต่อความมั่นคง
-	ก่อความเสียหายแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์
-		กระทบต่อความม่ันคงปลอดภัยของ
ประเทศ/เศรษฐกิจ

–	เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต

ไม่เกิน	10	ปี	
3	ปีถึง	15	ปี	

10	ปีถึง	20	ปี	

ไม่เกิน	 200,000	 บาท	
60,000-300,000	บาท	

ไม่มี	

13 การจ�าหน่ายชุดค�าสัง่ทีจั่ดท�าขึน้เพ่ือน�าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการกระท�าความผิด

ไม่เกิน	1	ปี	 ไม่เกิน	20,000	บาท	

14 การใช้ระบบคอมพวิเตอร์กระท�าความผดิอืน่	
(การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม)	

ไม่เกิน	5	ปี	 ไม่เกิน	100,000	บาท	

15 ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มี
การกระท�าความผิด

ต้องระวางโทษเช่นเดยีว
กับผู้กระท�าความผิด	

ต้องระวางโทษเช่นเดยีว
กับผู้กระท�าความผิด	

16 การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นภาพ
ของบุคคล	

ไม่เกิน	3	ปี	 ไม่เกิน	60,000	บาท	
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กิจกรรม 15.2.2

1.		จงบอกความหมายของค�าว่าระบบคอมพิวเตอร์
2.		จงบอกถงึลกัษณะการกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบั

คอมพิวเตอร์

แนวตอบกิจกรรม 15.2.2

1.		ระบบคอมพวิเตอร์	หมายความว่า	อปุกรณ์หรอืชดุอปุกรณ์ของคอมพวิเตอร์ทีเ่ชือ่มการท�างาน
เข้าด้วยกัน	 โดยได้มีการก�าหนดค�าสั่ง	 ชุดค�าส่ัง	 หรือสิ่งอื่นใด	 และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ท�าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ	

2.		ลักษณะการกระท�าที่ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์

1)		 การล่วงล�้าเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์	 หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นท่ีมีมาตรการ
ป้องกันไว้โดยเฉพาะ	รวมถึงหากผู้ที่ทราบมาตรการการป้องกันน�ามาตรการที่ล่วงรู้มาไปเผยแพร่

2)		การดักจับข้อมูลของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการสื่อสาร
3)		การท�าลาย	แก้ไข	หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบ
4)		การกระท�าการใดๆ	เพ่ือท�าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ืน่ถูกระงบั	ชะลอ	หรือถูกรบกวน
5)		การส่งข้อมลูคอมพิวเตอร์หรอือเีมลทีป่กปิด/ปลอมแปลงทีม่าของข้อมลูทีเ่ป็นการรบกวน

ผู้อื่น
6)		การน�าข้อมูลไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	 ซ่ึงท�าให้เกิดความเสียหายต่อ

ประชาชนและประเทศ	 ตัวอย่างข้อมูลไม่เหมาะสม	 ได้แก่	 ข้อมูลปลอม	 ข้อมูลอันเป็นเท็จ	 ข้อมูลอันเป็น
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ	และภาพลามก

7)		การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว
8)		การยอมให้ผู้อื่นบรรจุข้อมูลที่ไม่เหมาะสมลงบนระบบคอมพิวเตอร์ที่ตนรับผิดชอบ
9)		การสร้าง	ตัดต่อ	ดัดแปลงภาพของผู้อื่น	ที่ท�าให้ผู้อื่นเสียหายหรืออับอาย
10)	การเผยแพร่ซอฟท์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการท�าผิดตามข้ออื่นๆ
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เรื่องท่ี 15.2.3 

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (electronic	 commerce)	 หรืออีคอมเมิร์ซ	 (E-commerce)	 เร่ิมมีการ
กล่าวถึงเมื่อประมาณต้นปี	พ.ศ.	 2510	 โดยเริ่มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน	 และ
ในช่วงเริ่มต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆ	เท่านั้น	บริษัทเล็กๆ	มีจ�านวนไม่มากนัก	
ต่อมาเมือ่การแลกเปลีย่นข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์	(Electronic	Data	Interchange;	EDI)	ได้แพร่หลายข้ึน	
ประกอบกับคอมพิวเตอร์พีซีได้มีการขยายเพิ่มอย่างรวดเร็วพร้อมกับการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บ	
ท�าให้หน่วยงานและบุคคลต่างๆ	ได้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น	 ในปัจจุบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
ครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท	เช่น	การโฆษณา	การซื้อขายสินค้า	การซื้อหุ้น	การท�างาน	การประมูล	
และการให้บริการลูกค้า	เป็นต้น

1.  นิยามของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 หมายถึง	 การท�าธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซ้ือขายสินค้า/

บรกิาร	การเงนิ	การโฆษณาโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ประเภทต่างๆ	โดยเฉพาะเครือข่ายทางอนิเทอร์เนต็
กรมส่งเสริมการส่งออก	กระทรวงพาณิชย์	 ระบุว่า	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 หมายถึง	 การด�าเนิน

ธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่าน	 และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

องค์กรการค้าโลก	ให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	หมายถึง	การผลิต	การกระจาย	
การตลาด	การขาย	หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1)  กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 กฎหมายนี้จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง

ประเทศ	 และเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย	 ทั้งน้ี	 กฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมายธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์	 (electronic	 transaction	 law)	กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์	 (electronic	 signature	
law)	 กฎหมายธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์	 (electronic	 financial	 transaction	 law)	 กฎหมาย
อาญาอันเนื่องมาจากอาชญากรรม	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(electronic	commerce	criminal	code)	

2)  กฎหมายคุ้มครองข้อมูล	เพือ่คุม้ครองสิทธิใ์นความเป็นส่วนตวัจากการน�าข้อมลูของบคุคลไป
ใช้ในทางที่มิชอบ	

3)  กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (computer related crime)	อนัมวัีตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองสังคมจากความผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร	 อันถือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง	 (intangible	 object)	
แต่ทว่ามีค่ายิ่งในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ	
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4)  กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange; EDI)	ที่
จะเอื้ออ�านวยให้มีการท�านิติกรรมสัญญากันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้	

5)  กฎหมายลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic signature law)	 ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
สร้างความมั่นคงให้กับคู่กรณีในอันที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อการลงลายมือชื่อ	

6)  กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic funds transfer)	มีวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคและสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการท�าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว	

7)  กฎหมายโทรคมนาคม (telecommunication law)	มุง่วางกลไกในการเปิดเสรใีห้มกีารแข่งขนั
ท่ีเป็นธรรม	และจัดให้องค์กรก�ากบัดแูลทีเ่ป็นกลาง	และมปีระสทิธ์ิภาพรวมทัง้สร้างหลกัประกนัให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง	 (universal	 service)	 ซ่ึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง	
เช่น	กระทรวงคมนาคม	มกีารด�าเนนิการอยูแ่ล้วกฎหมายระหว่างประเทศ	องค์กรระหว่างประเทศ	และการ
ค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	

8)	 กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์เน็ต	
9)	 กฎหมายพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	
10)		กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	
ด�าเนินมาตรการที่จะเร่งรัดให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมท้ังในระยะสั้น	

เช่น	การก�ากับดูแล	 ให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์	 และในระยะยาว	 เช่น	การให้การศึกษากับ
เยาวชนในคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา	เป็นต้น

3.  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
เหตุผลหลักส�าหรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 2544	

นัน้คอืเพ่ือรบัรองสถานะทางกฎหมายของข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์ท่ีใช้ในการท�าธุรกรรมหรือสญัญาให้มผีลเช่น
เดียวกับการท�าสัญญาตามหลักเกณฑ์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีใช้งานกับข้อมูลทั่วไปอยู่แล้ว	
กล่าวคือถ้ามีการท�าสัญญาระหว่างบุคคลที่ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามความ
หมายของกฎหมายแล้วกฎหมายนี้ถือว่าการท�าสัญญานั้นได้ท�าตามหลักเกณฑ์ข้างต้นของกฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์แล้ว	เป็นผลท�าให้สญัญานัน้มผีลสมบรูณ์หรอืใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย	ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไข
ที่กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก�าหนด	สามารถสรุปประเด็นสาระได้ดังนี้

3.1  หลักการทั่วไปของพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2544	ยกร่างขึ้นตามกฎหมายแม่แบบว่า
ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายแม่แบบว่าด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ	โดยมีหลักการพื้นฐานที่ส�าคัญ	คือ	

3.1.1  หลักความเท่าเทียมกัน	หมายถงึความเท่าเทยีมระหว่างการใช้เอกสารทีอ่ยูใ่นรปูของ
กระดาษ	 และการใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นคือ	 การติดต่อสื่อสารหรือการผูกนิติสัมพันธ์ผ่านสื่อที่อยู่ในรูป
ของกระดาษหรือการท�าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้ผลทางกฎหมายที่เท่าเทียมกัน
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3.1.2  หลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยีรวมทั้งหลักการความเป็นกลางของสื่อ	พระราช
บญัญัตฉิบบัน้ีได้เปิดกว้างรองรบัการตดิต่อสือ่สารด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ในทกุรปูแบบ	เช่น	บางช่วง
อาจมีการจัดท�าให้ข้อความอยู่ในรูปของดิจิทัล	บางช่วงติดต่อกันทางโทรพิมพ์	โทรสาร	หรือการติดต่อกัน
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งก�าหนดให้โปรแกรมอัตโนมัติกระท�าการแทน	นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยัง
วางหลักการเพื่อรองรับเทคโนโลยีทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการพัฒนาขึ้นในอนาคตด้วย

3.2  โครงสร้างของพระราชบญัญตั ิพระราชบญัญตฉิบับนีแ้บ่งออกเป็น	6	หมวดหลัก	ดงัต่อไปนี้
หมวด	1	ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (มาตรา	7–มาตรา	25)	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบหลัก	

ดังนี้
1.		หลักความเท่าเทียมกัน	(functional	equivalent	approach)	

มาตรา	7	บทหลัก
มาตรา	8-มาตรา	12	บทขยาย

2.		 หลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยี	(technology	neutrality)	
มาตรา	4	นิยามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาตรา	9	ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	

3.		 หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา	(party	autonomy)	
มาตรา	5	มาตรา	13-มาตรา	24	

หมวด	2	ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	(มาตรา	26–มาตรา	31)
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้รวมทั้งหน้าที่ของบุคคลต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้องกับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	
ความหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	(มาตรา	4)	ได้ให้ค�าจ�ากัดความเกี่ยวกับ	อักษร	อักขระ	

ตัวเลข	 เสียง	 และสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งน�ามาใช้ประกอบกับข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบัข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือระบตุวั
บคุคลผูเ้ป็นเจ้าของลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่กีย่วข้องกับข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์นัน้	และเพือ่แสดงว่าบคุคล
ดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

หมวด	3	ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(มาตรา	32–มาตรา	34)
เป็นบทบัญญัติเก่ียวกับการก�าหนดหลักเกณฑ์การก�ากับธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์	ตัวอย่างธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	
-	บริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	
-	ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	
-	Web	Seal	Program
-	ผู้ให้บริการเกี่ยวกับอีดีไอ	
-	ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์	
-	ผู้ให้บริการการช�าระเงิน
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15-38 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมวด	4	ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	(มาตรา	35)
บทบัญญัติมาตรา	35	แห่ง	พรบ.	ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2544	ว่าด้วยการท�าธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	 ได้ก�าหนดให้การท�า	 “ค�าขอ	 การอนุญาต	 การจดทะเบียน	 ค�าสั่งทางปกครอง	
การช�าระเงิน	การประกาศ	หรือการด�าเนินการใดๆ	ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงาน
ของรฐั	ถ้าได้กระท�าในรปูของข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา	
ให้น�าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด�าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเร่ืองนั้นก�าหนด”	 ทั้งนี้ในพระราชกฤษฎีกาอาจก�าหนดให้บุคคลท่ี
เกีย่วข้องต้องกระท�าหรอืงดเว้นการกระท�าใดๆ	หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบยีบเพือ่ก�าหนดรายละเอยีด
ในบางกรณีด้วยก็ได้

หมวด	5	คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(มาตรา	36	–มาตรา	43)	ประกอบด้วย	
1)		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานกรรมการ
2)		ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นรองประธานกรรมการ	
3)		หัวหน้าส�านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 ส�านักงานปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ	
4)		กรรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูท้รงคณุวฒุ	ิทีไ่ด้รบัการสรรหาอกีจ�านวน	12	คน	

โดยในจ�านวนนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่อไปนี้	ด้านละสองคน	
-		การเงิน	
-		การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	
-		นิติศาสตร์	
-		วิทยาการคอมพิวเตอร์	
-		วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์	
-		สังคมศาสตร์

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2544	

อ�านาจหน้าที่	
-		 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์

ตลอดจนการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
-		ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
-		การเสนอแนะหรือให้ค�าปรึกษาต่อรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกา
-		ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
-		ปฏบิตักิารอืน่ใดเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์หรอืกฎหมายอืน่
หมวด	6	บทก�าหนดโทษ	(มาตรา	44–มาตรา	46)
ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการกระท�าความผิดดังต่อไปนี้	 มี

โทษจ�าคุกหรือปรับ	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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1.		ไม่แจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา	
2.		ไม่ได้รับอนุญาต	
3.		ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย

กิจกรรม 15.2.3

1.		จงบอกความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2.		จงบอกถึงหลักการพื้นฐานส�าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	

2544
3.		จงบอกถึงโครงสร้างของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

แนวตอบกิจกรรม 15.2.3

1.		พาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์	หมายถงึ	การท�าธรุกรรมทกุรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซือ้ขายสนิค้า/
บรกิาร	การเงนิ	การโฆษณาโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ประเภทต่างๆ	โดยเฉพาะเครือข่ายทางอนิเทอร์เนต็

2.		พระราชบญัญตัว่ิาด้วยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์	พ.ศ.	2544	ยกร่างขึน้ตามกฎหมายแม่แบบ
ว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 และกฎหมายแม่แบบว่าด้วยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของคณะ
กรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ	โดยมีหลักการพื้นฐานที่ส�าคัญ	คือ

2.1		หลักความเท่าเทียมกัน	 หมายถึง	 ความเท่าเทียมระหว่างการใช้เอกสารที่อยู่ในรูปของ
กระดาษและการใช้ข้อมลูคอมพวิเตอร์	น้ันคอืการติดต่อส่ือสารหรือการผกูนติสิมัพนัธ์ผ่านสือ่ท่ีอยู่ในรูปของ
กระดาษหรือการท�าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้ผลทางกฎหมายที่เท่าเทียมกัน

2.2		หลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยีรวมทั้งหลักการความเป็นกลางของสื่อ	 พระราช
บญัญัตฉิบบัน้ีได้เปิดกว้างรองรบัการตดิต่อสือ่สารด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ในทกุรปูแบบ	เช่น	บางช่วง
อาจมีการจัดท�าให้ข้อความอยู่ในรูปของดิจิทัล	บางช่วงติดต่อกันทางโทรพิมพ์	โทรสาร	หรือการติดต่อกัน
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งก�าหนดให้โปรแกรมอัตโนมัติกระท�าการแทน	นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยัง
วางหลักการเพื่อรองรับเทคโนโลยีทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการพัฒนาขึ้นในอนาคตด้วย

2.3		หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา	 หมายถึง	 เสรีภาพของผู้ท�าธุรกรรมในการที่จะแสดง
เจตนาอย่างไรก็ได	้หลกัการคอื	ผูท้�าธรุกรรมมอิีสระและเสรภีาพในการทีจ่ะตกลงยกเว้นเป็นอย่างอืน่ได้โดย
อาจตกลงให้้คู่ให้บริการให้กระท�าการหรืองดเว้นการกระท�าใดๆ	ก็ได้ตราบเท่าที่กฎหมายให้้การรับรอง
ว่าการกระท�าดังกล่าวสามารถกระท�าได้โดยการกระท�านั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมาย	 กล่าวคือ	 ต้องไม่ผิด
กฎหมายและไม่ขดัต่อความสงบเรยีบร้อยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	และถกูต้องตามแบบทีก่ฎหมาย
ก�าหนด

3.		พระราชบัญญัติ	ฉบับนี้แบ่งออกเป็น	6	หมวดหลัก	ดังต่อไปนี้
หมวด	1	ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (มาตรา	7–มาตรา	25)	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบหลัก	

ดังนี้
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15-40 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1)		 หลักความเท่าเทียมกัน	(functional	equivalent	approach)	
มาตรา	7	บทหลัก
มาตรา	8-มาตรา	12	บทขยาย

2)		หลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยี	(technology	neutrality)	
มาตรา	4	นิยามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาตรา	9	ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	

3)		หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา	(party	autonomy)	
มาตรา	5	มาตรา	13-มาตรา	24	

หมวด	2	ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	(มาตรา	26–มาตรา	31)
หมวด	3	ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(มาตรา	32–มาตรา	34)
หมวด	4	ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	(มาตรา	35)
หมวด	5	คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(มาตรา	36–	มาตรา	43)
หมวด	6	บทก�าหนดโทษ	(มาตรา	44–มาตรา	46)
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ภาคผนวก
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15-44 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์

พ.ศ. ๒๕๓๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า	 ฯ	 ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	ดังต่อ
ไปนี้

มาตรา ๑	พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	๒๕๓๗”
มาตรา ๒	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป
มาตรา ๓	ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	๒๕๒๑	
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี“้ผูส้ร้างสรรค์”	หมายความว่า	ผูท้�าหรอืผูก่้อให้เกดิงานสร้างสรรค์อย่างใด

อย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
“ลขิสทิธิ”์	หมายความว่า	สทิธิแ์ต่ผูเ้ดยีวทีจ่ะท�าการใดๆ	ตามพระราชบัญญตันิีเ้กีย่วกบังานทีผู้่สร้างสรรค์

ได้ท�าขึ้น
“วรรณกรรม”	หมายความว่า	งานนพินธ์ทีท่�าขึน้ทุกชนดิ	เช่น	หนงัสอื	จลุสาร	สิง่เขยีน	สิง่พมิพ์	ปาฐกถา	

เทศนา	ค�าปราศรัย	สุนทรพจน์	และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
“โปรแกรมคอมพิวเตอร์”	หมายความว่า	ค�าสั่ง	 ชุดค�าสั่ง	หรือสิ่งอื่นใดที่น�าไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์	

เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท�างานหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในลักษณะใด

“นาฏกรรม”	 หมายความว่า	 งานเก่ียวกับการร�า	 การเต้น	 การท�าท่า	 หรือการแสดงที่ประกอบข้ึนเป็น
เรื่องราว	และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย

“ศิลปกรรม”	หมายความว่า	งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑)		งานจติรกรรม	ได้แก่	งานสร้างสรรค์รปูทรงทีป่ระกอบด้วยเส้น	แสง	สี	หรอืส่ิงอืน่	อย่างใดอย่างหนึง่

หรือหลายอย่างรวมกัน	ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง
(๒)		งานประติมากรรม	ได้แก่	งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้
(๓)		งานภาพพมิพ์	ได้แก่	งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวธีิทางการพมิพ์	และหมายความรวมถงึแม่พมิพ์

หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย
(๔)		งานสถาปัตยกรรม	 ได้แก่	 งานออกแบบอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง	 งานออกแบบตกแต่งภายในหรือ

ภายนอก	ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	หรือการสร้างสรรค์หุ่นจ�าลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
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(๕)		งานภาพถ่าย	ได้แก่	งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสงผ่านเลนซ์
ไปยังฟิล์มหรือกระจก	 และล้างด้วยน�้ายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะ	 หรือด้วยกรรมวิธีใดๆ	 อันท�าให้เกิดภาพขึ้น	 หรือการ
บันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น

(๖)		งานภาพประกอบ	 แผนที่	 โครงสร้าง	 ภาพร่าง	 หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์	ภูมิประเทศ	หรือวิทยาศาสตร์

(๗)		งานศลิปประยกุต์	ได้แก่	งานทีน่�าเอางานตาม	(๑)	ถงึ	(๖)	อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างรวมกนั
ไปใช้ประโยชน์อย่างอืน่	นอกเหนอืจากการชืน่ชมในคณุค่าของตวังานดงักล่าวนัน้	เช่น	น�าไปใช้สอย	น�าไปตกแต่ง
วัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้หรือน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ทั้งนี้	 ไม่ว่างานตาม	 (๑)	 ถึง	 (๗)	 จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่	 และให้หมายความรวมถึงภาพถ่ายและ
แผนผังของงานดังกล่าวด้วย

“ดนตรีกรรม”	 หมายความว่า	 งานเก่ียวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีท�านองและ
ค�าร้องหรือมีท�านองอย่างเดียว	 และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงท่ีได้แยกและเรียบเรียงเสียง
ประสานแล้ว

“โสตทศันวสัด”ุ	หมายความว่า	งานอนัประกอบด้วยล�าดับของภาพโดยบนัทกึลงในวสัดุไม่ว่าจะมลีกัษณะ
อย่างใด	อนัสามารถทีจ่ะน�ามาเล่นซ�า้ได้อกี	โดยใช้เครือ่งมือทีจ่�าเป็นส�าหรบัการใช้วสัดุนัน้	และให้หมายความรวมถงึ
เสียงประกอบงานนั้นด้วย	ถ้ามี

“ภาพยนตร์”	 หมายความว่า	 โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยล�าดับของภาพ	 ซึ่งสามารถน�าออกฉาย 
ต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น	 เพื่อน�าออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์	 และให้
หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย	ถ้ามี

“สิ่งบันทึกเสียง”	 หมายความว่า	 งานอันประกอบด้วยล�าดับของเสียงดนตรี	 เสียงการแสดง	 หรือเสียง 
อืน่ใด	โดยบนัทกึลงในวสัดไุม่ว่าจะมลีกัษณะใดๆ	อนัสามารถทีจ่ะน�ามาเล่นซ�า้ได้อกีโดยใช้เครือ่งมอืทีจ่�าเป็นส�าหรบั
การใช้วัสดุนั้น	แต่ทั้งนี้มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น

“นักแสดง”	หมายความว่า	 ผู้แสดง	 นักดนตรี	 นักร้อง	 นักเต้น	 นักร�า	 และผู้ซึ่งแสดงท่าทาง	 ร้องกล่าว	
พากย์	แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด

“งานแพร่เสียงแพร่ภาพ”	หมายความว่า	 งานที่น�าออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจาย
เสียง	การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์	หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน

“ท�าซ�้า”	 หมายความรวมถึง	 คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ	 เลียนแบบ	 ท�าส�าเนา	 ท�าแม่พิมพ์	 บันทึกเสียง	
บนัทกึภาพ	หรอืบนัทกึเสยีงและภาพ	จากต้นฉบบั	จากส�าเนา	หรอืจากการโฆษณาในส่วนอนัเป็นสาระส�าคญั	ทัง้นี้	
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน	ส�าหรบัในส่วนทีเ่กีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้หมายความถงึ	คดัลอกหรอืท�าส�าเนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด	 ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ	 ในส่วนอันเป็นสาระส�าคัญ	 โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัด
ท�างานขึ้นใหม่	ทั้งนี้	ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

“ดัดแปลง”	หมายความว่า	ท�าซ�้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่	ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม	หรือจ�าลองงานต้นฉบับใน
ส่วนอันเป็นสาระส�าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท�างานขึ้นใหม่	ทั้งนี้	ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(๑)		ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม	 ให้หมายความรวมถึง	 แปลวรรณกรรม	 เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือ
รวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดล�าดับใหม่

(๒)		ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ให้หมายความรวมถึง	 ท�าซ�้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่	 ปรับปรุง	
แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็นสาระส�าคัญ	โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท�าขึ้นใหม่
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(๓)		ในส่วนทีเ่กีย่วกบันาฏกรรม	ให้หมายความรวมถงึ	เปลีย่นงานทีมิ่ใช่นาฏกรรมให้เป็นนาฏกรรม	หรอื
เปลี่ยนนาฏกรรมให้เป็นงานที่มิใช่นาฏกรรม	ทั้งนี้	ไม่ว่าในภาษาเดิมหรือต่างภาษากัน

(๔)		ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม	ให้หมายความรวมถึง	เปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติหรือสามมิติ	ให้เป็น
รูปสามมิติหรือสองมิติ	หรือท�าหุ่นจ�าลองจากงานต้นฉบับ

(๕)		ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม	 ให้หมายความรวมถึง	 จัดล�าดับเรียบเรียงเสียงประสานหรือเปล่ียน
ค�าร้องหรือท�านองใหม่

“เผยแพร่ต่อสาธารณชน”	หมายความว่า	ท�าให้ปรากฏต่อสาธารณชน	โดยการแสดง	การบรรยาย	การ
สวด	การบรรเลง	การท�าให้ปรากฏดว้ยเสยีงและหรือภาพ	การก่อสร้าง	การจ�าหนา่ย	หรอืโดยวิธอีื่นใดซึ่งงานที่ได้
จัดท�าขึ้น

“การโฆษณา”	 หมายความว่า	 การน�าส�าเนาจ�าลองของงานไม่ว่าในรูปหรือลักษณะอย่างใดที่ท�าขึ้นโดย
ความยนิยอมของผูส้ร้างสรรค์ออกจ�าหน่าย	โดยส�าเนาจ�าลองนัน้มปีรากฏต่อสาธารณชนเป็นจ�านวนมากพอสมควร
ตามสภาพของงานนัน้	แต่ทัง้นีไ้ม่หมายความรวมถงึ	การแสดงหรอืการท�าให้ปรากฏซึง่นาฏกรรม	ดนตรกีรรม	หรอื
ภาพยนตร์	การบรรยายหรือการปาฐกถา	ซึ่งวรรณกรรม	การแพร่เสียงแพร่ภาพเกี่ยวกับงานใด	การน�าศิลปกรรม
ออกแสดงและการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

“พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธบิด”ี	หมายความว่า	อธบิดกีรมทรพัย์สินทางปัญญา	และให้หมายความรวมถงึผูซ้ึง่อธิบดีกรมทรพัย์สิน

ทางปัญญามอบหมายด้วย
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการลิขสิทธิ์
“รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕	ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มีอ�านาจแต่งต้ัง

พนักงานเจ้าหน้าที่	กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑ 

ลิขสิทธิ์

ส่วนท่ี ๑ 

งานอันมีลิขสิทธ์ิ

มาตรา ๖	งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้	 ได้แก่	 งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม	 นาฏกรรม	
ศิลปกรรม	ดนตรีกรรม	โสตทัศนวัสดุ	ภาพยนตร์	สิ่งบันทึกเสียง	งานแพร่เสียงแพร่ภาพ	หรืองานอื่นใดในแผนก
วรรณคดี	แผนกวิทยาศาสตร์	หรือแผนกศิลปะ	ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบ
อย่างใด
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การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด	 หรือขั้นตอน	 กรรมวิธีหรือระบบ	 หรือวิธีใช้หรือท�างาน	 หรือ 
แนวความคิด	หลักการ	การค้นพบ	หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์	หรือคณิตศาสตร์

มาตรา	๗	สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)		ข่าวประจ�าวัน	 และข้อเท็จจริงต่างๆ	 ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี	

แผนกวิทยาศาสตร์	หรือแผนกศิลปะ
(๒)		รัฐธรรมนูญ	และกฎหมาย
(๓)		ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	 ค�าชี้แจง	 และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 หรือ

หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)		ค�าพิพากษา	ค�าสั่ง	ค�าวินิจฉัย	และรายงานของทางราชการ
(๕)		ค�าแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ	ตาม	 (๑)	ถึง	 (๔)	ที่กระทรวง	ทบวง	กรม	หรือหน่วยงานอื่นใด

ของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดท�าขึ้น

ส่วนท่ี ๒ 

การได้มาซึ่งลิขสิทธ์ิ

มาตรา ๘	ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑)		ในกรณีท่ียังไม่ได้มีการโฆษณางาน	 ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักร

หรอืเป็นผูม้สีญัชาตหิรอือยูใ่นประเทศทีเ่ป็นภาคแีห่งอนสัุญญาว่าด้วยการคุม้ครองลขิสทิธิซ์ึง่ประเทศไทยเป็นภาคี
อยู่ด้วย	ตลอดระยะเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานนั้น

(๒)		ในกรณทีีไ่ด้มกีารโฆษณางานแล้ว	การโฆษณางานนัน้ในครัง้แรกได้กระท�าขึน้ในราชอาณาจกัรหรอื
ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย	หรือในกรณีที่การ
โฆษณาครั้งแรกได้กระท�านอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่นที่ไม่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย	 หากได้มีการโฆษณางานดังกล่าวในราชอาณาจักรหรือในประเทศท่ีเป็น
ภาคแีห่งอนสัุญญาว่าด้วยการคุม้ครองลิขสิทธิซ์ึง่ประเทศไทยเป็นภาคอียูด้่วยภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้มกีาร
โฆษณาครั้งแรก	หรือผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลักษณะตามที่ก�าหนดไว้ใน	(๑)	ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก

ในกรณทีีผู่ส้ร้างสรรค์ต้องเป็นผูม้สัีญชาตไิทย	ถ้าผูส้ร้างสรรค์เป็นนติบิคุคล	นติบิคุคลนัน้ต้องเป็นนติบุิคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

มาตรา ๙ งานทีผู่ส้ร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึน้ในฐานะพนกังานหรือลกูจ้าง	ถ้ามไิด้ท�าเป็นหนงัสอืตกลงกนั
ไว้เป็นอย่างอื่น	ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์	แต่นายจ้างมีสิทธิ์น�างานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น

มาตรา ๑๐	งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น	ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงาน
นั้น	เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
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มาตรา ๑๑	งานใดมลีกัษณะเป็นการดดัแปลงงานอนัมลีขิสทิธิต์ามพระราชบญัญตันิีโ้ดยได้รบัอนญุาตจาก
เจ้าของลขิสทิธิ	์ให้ผู้ทีไ่ด้ดัดแปลงนัน้มลีขิสทิธิใ์นงานทีไ่ด้ดดัแปลงตามพระราชบญัญตันิี	้แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทอืน
สิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง

มาตรา ๑๒	งานใดมลีกัษณะเป็นการน�าเอางานอนัมลีขิสิทธิต์ามพระราชบญัญัตินี	้มารวบรวมหรอืประกอบ
เข้ากนัโดยได้รบัอนญุาตจากเจ้าของลขิสทิธ์ิ	หรอืเป็นการน�าเอาข้อมลูหรอืส่ิงอืน่ใดซึง่สามารถอ่านหรอืถ่ายทอดได้
โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณ์อื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน	 หากผู้ท่ีได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันได้
รวบรวมหรือประกอบเข้ากันซึ่งงานดังกล่าวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดล�าดับในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงานของ
บุคคลอื่น	 ให้ผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันน้ันมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันตามพระราช
บญัญตัน้ีิ	แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทอืนสทิธิข์องเจ้าของลิขสิทธ์ิทีม่อียูใ่นงาน	หรอืข้อมลูหรอืส่ิงอืน่ใด	ของผูส้ร้างสรรค์
เดิมที่ถูกน�ามารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน

มาตรา ๑๓	ให้น�ามาตรา	๘	มาตรา	๙	และมาตรา	๑๐	มาใช้บังคับแก่การมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา	๑๑	หรือ
มาตรา	๑๒	โดยอนุโลม

มาตรา ๑๔	กระทรวง	ทบวง	กรม	หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้
สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรอืตามค�าสัง่หรอืในความควบคมุของตน	เว้นแตจ่ะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอืน่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร

ส่วนท่ี ๓ 

การคุ้มครองลิขสิทธ์ิ

มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา	 ๙	 มาตรา	 ๑๐	 และมาตรา	 ๑๔	 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ์แต่ผู้เดียว 
ดังต่อไปนี้

(๑)		ท�าซ�้าหรือดัดแปลง
(๒)		เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๓)		ให้เช่าต้นฉบับหรือส�าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์	โสตทัศนวัสดุ	ภาพยนตร์	และสิ่งบันทึกเสียง
(๔)		ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
(๕)		อนญุาตให้ผูอ้ืน่ใช้สทิธิต์าม	(๑)	(๒)	หรือ	(๓)	โดยจะก�าหนดเงือ่นไขอย่างใดหรอืไม่กไ็ด้	แต่เงือ่นไข

ดังกล่าวจะก�าหนดในลักษณะที่เป็นการจ�ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
การพิจารณาว่าเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง	 (๕)	 จะเป็นการจ�ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่	 ให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖	ในกรณีท่ีเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้อนุญาตให้ผู้ใดใช้สิทธิ์ตามมาตรา	 ๑๕	 (๕)	

ย่อมไม่ตัดสิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิท่ีจะอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ์นั้นได้ด้วย	 เว้นแต่ในหนังสืออนุญาตได้ระบุเป็นข้อ
ห้ามไว้

มาตรา ๑๗	ลิขสิทธิ์นั้นย่อมโอนให้แก่กันได้
เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้	 และจะโอนให้โดยมี

ก�าหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้
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การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใช่ทางมรดกต้องท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน	 ถ้าไม่
ได้ก�าหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน	ให้ถือว่าเป็นการโอนมีก�าหนดระยะเวลาสิบปี

มาตรา ๑๘	ผูส้ร้างสรรค์งานอนัมลีขิสทิธิต์ามพระราชบญัญัตินีม้สิีทธิท์ีจ่ะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน
ดังกล่าว	 และมีสิทธิ์ที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน	ตัดทอน	ดัดแปลงหรือท�าโดยประการ
อื่นใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง	หรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์	และเมื่อผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความ
ตายทายาทของผู้สร้างสรรค์มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องบังคับตามสิทธิ์ดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์	ทั้งนี้	
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่วนท่ี ๔ 

ลิขสิทธิ์

มาตรา ๑๙	ภายใต้บังคับมาตรา	๒๑	และมาตรา	๒๒	ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของ
ผู้สร้างสรรค์	 และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี	 นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม	
ลขิสิทธิใ์นงานดงักล่าวให้มอียู่ตลอดอายขุองผูส้ร้างสรรค์ร่วม	และมอียูต่่อไปอกีเป็นเวลาห้าสิบปีนบัแต่ผูส้ร้างสรรค์
ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย

ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น	 ให้ลิขสิทธิ์ดัง
กล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

ในกรณทีีผู่ส้ร้างสรรค์เป็นนติิบคุคล	ให้ลิขสทิธิม์อีายหุ้าสบิปีนบัแต่ผูส้ร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึน้	แต่ถ้าได้
มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว	ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

มาตรา ๒๐	งานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่
ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์	 ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานน้ันขึ้น	 แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นใน
ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว	ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์	ให้น�ามาตรา	๑๙	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย	โสตทัศนวัสดุ	ภาพยนตร์	สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ

ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น	 แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว	 ให้
ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

มาตรา ๒๒	ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น	แต่ถ้าได้มีการ
โฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว	ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

มาตรา ๒๓	ลิขสิทธ์ิในงานท่ีได้สร้างสรรค์ข้ึนโดยการจ้างหรือตามค�าส่ังหรือในความควบคุมตามมาตรา	
๑๔	ให้มอีายหุ้าสบิปีนบัแต่ได้สร้างสรรค์งานนัน้ขึน้	แต่ถ้าได้มกีารโฆษณางานนัน้ในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว	ให้
ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

มาตรา ๒๔	การโฆษณางานตามมาตรา	๑๙	มาตรา	๒๐	มาตรา	๒๑	มาตรา	๒๒	หรือมาตรา	๒๓	อัน
เป็นการเริ่มนับอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์	หมายความถึง	การน�างานออกท�าการโฆษณาโดยความยินยอมของ
เจ้าของลิขสิทธิ์
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มาตรา ๒๕	เมือ่อายแุห่งการคุ้มครองลขิสิทธิค์รบก�าหนดในปีใด	ถ้าวันครบก�าหนดอายุแห่งการคุม้ครอง
ลิขสิทธิ์ไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน	 หรือในกรณีที่ไม่อาจทราบวันครบก�าหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่แน่นอน	
ให้ลิขสิทธิ์ยังคงมีอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีนั้น

มาตรา ๒๖ การน�างานอนัมลีขิสทิธิอ์อกท�าการโฆษณาภายหลงัจากทีอ่ายุแห่งการคุม้ครองลขิสทิธิส์ิน้สดุ
ลงไม่ก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้นๆ	ขึ้นใหม่

ส่วนท่ี ๕ 

การละเมิดลิขสิทธ์ิ

มาตรา ๒๗	การกระท�าอย่างใดอย่างหนึง่แก่งานอนัมลีขิสทิธิต์ามพระราชบญัญตันิี	้โดยไม่ได้รบัอนญุาต
ตามมาตรา	๑๕	(๕)	ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	ถ้าได้กระท�าดังต่อไปนี้

(๑)		ท�าซ�้าหรือดัดแปลง
(๒)		เผยแพร่ต่อสาธารณชน
มาตรา ๒๘	การกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ	 ภาพยนตร์	 หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์

ตามพระราชบญัญตันิีโ้ดยไม่ได้รบัอนญุาตตามมาตรา	๑๕	(๕)	ทัง้นี	้ไม่ว่าในส่วนทีเ่ป็นเสียงและหรอืภาพ	ให้ถอืว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	ถ้าได้กระท�าดังต่อไปนี้

(๑)		ท�าซ�้าหรือดัดแปลง
(๒)		เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๓)		ให้เช่าต้นฉบับหรือส�าเนางานดังกล่าว
มาตรา ๒๙	การกระท�าอย่างใดอย่างหนึง่แก่งานแพร่เสยีงแพร่ภาพอนัมลีขิสทิธิต์ามพระราชบญัญตันิีโ้ดย

ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา	๑๕	(๕)	ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	ถ้าได้กระท�าดังต่อไปนี้
(๑)		จัดท�าโสตทัศนวัสดุ	ภาพยนตร์	สิ่งบันทึกเสียง	หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ	ทั้งนี้	ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน
(๒)		แพร่เสียงแพร่ภาพซ�้า	ทั้งนี้	ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(๓)		จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ	 โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

ในทางการค้า
มาตรา ๓๐	การกระท�าอย่างใดอย่างหนึง่แก่โปรแกรมคอมพวิเตอร์อนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัตินีโ้ดย

ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา	๑๕	(๕)	ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	ถ้าได้กระท�าดังต่อไปนี้
(๑)		ท�าซ�้าหรือดัดแปลง
(๒)		เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๓)		ให้เช่าต้นฉบับหรือส�าเนางานดังกล่าว
มาตรา ๓๑	ผูใ้ดรูอ้ยูแ่ล้วหรอืมเีหตุอนัควรรูว่้างานใดได้ท�าขึน้โดยละเมดิลขิสทิธิข์องผูอื้น่	กระท�าอย่างใด

อย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหาก�าไร	ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าการละเมิดลิขสิทธิ์	ถ้าได้กระท�าดังต่อไปนี้
(๑)		ขาย	มีไว้เพื่อขาย	เสนอขาย	ให้เช่า	เสนอให้เช่า	ให้เช่าซื้อ	หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(๒)		เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๓)		แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(๔)		น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
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ส่วนท่ี ๖ 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ

มาตรา ๓๒	การกระท�าแก่งานอนัมลีขิสทิธิข์องบคุคลอืน่ตามพระราชบญัญตันิี	้หากไม่ขดัต่อการแสวงหา
ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิและไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธ์ิอันชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร	มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง	 การกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง	 
มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	ถ้าได้กระท�าดังต่อไปนี้

(๑)		วิจัยหรือศึกษางานนั้น	อันมิใช่การกระท�าเพื่อหาก�าไร
(๒)		ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(๓)		ติชม	วิจารณ์	หรือแนะน�าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๔)		เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๕)		ท�าซ�้า	 ดัดแปลง	 น�าออกแสดง	 หรือท�าให้ปรากฏ	 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้า

พนักงานซึ่งมีอ�านาจตามกฎหมาย	หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(๖)		ท�าซ�้า	 ดัดแปลง	 น�าออกแสดง	 หรือท�าให้ปรากฏโดยผู้สอน	 เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน	 อัน

มิใช่การกระท�าเพื่อหาก�าไร
(๗)		ท�าซ�า้	ดดัแปลงบางส่วนของงาน	หรอืตัดทอนหรอืท�าบทสรปุโดยผูส้อนหรอืสถาบนัศกึษา	เพือ่แจก

จ่ายหรือจ�าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา	ทั้งนี้	ต้องไม่เป็นการกระท�าเพื่อหาก�าไร
(๘)		น�างานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
มาตรา ๓๓	การกล่าว	คัด	ลอก	เลียน	หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระ

ราชบัญญัตินี้	 โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น	 มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	 ถ้าได้ปฏิบัติ
ตามมาตรา	๓๒	วรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๔	การท�าซ�้าโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้	มิให้ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหากการท�าซ�้าน้ันมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาก�าไร	 และได้ปฏิบัติตามมาตรา	 ๓๒	 วรรคหนึ่ง	
ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑)		การท�าซ�้าเพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอื่น
(๒)		การท�าซ�้างานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษา
มาตรา ๓๕	การกระท�าแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี	 มิให้ถือว่าเป็นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์	หากไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาก�าไร	และได้ปฏิบัติตามมาตรา	๓๒	วรรคหนึ่ง	ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)		วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(๒)		ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของส�าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(๓)		ตชิม	วจิารณ์	หรอืแนะน�าผลงานโดยมกีารรบัรูถึ้งความเป็นเจ้าของลขิสิทธิใ์นโปรแกรมคอมพวิเตอร์

นั้น
(๔)		เสนอรายงานข่าวทางสือ่สารมวลชนโดยมกีารรบัรูถ้งึความเป็นเจ้าของลขิสทิธิใ์นโปรแกรมคอมพวิเตอร์

นั้น
(๕)		ท�าส�าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจ�านวนที่สมควรโดยบุคคลผู้ซึ่งได้ซื้อหรือได้รับโปรแกรมนั้นมา

จากบุคคลอื่นโดยถูกต้อง	เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบ�ารุงรักษาหรือป้องกันการสูญหาย
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(๖)		ท�าซ�้า	 ดัดแปลง	 น�าออกแสดง	 หรือท�าให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้า
พนักงานซึ่งมีอ�านาจตามกฎหมาย	หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว

(๗)		น�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(๘)		ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีที่จ�าเป็นแก่การใช้
(๙)		จดัท�าส�าเนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่เกบ็รักษาไว้ส�าหรบัการอ้างองิ	หรอืค้นคว้าเพือ่ประโยชน์ของ

สาธารณชน
มาตรา ๓๖	การน�างานนาฏกรรม	หรอืดนตรกีรรมออกแสดงเพือ่เผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม

โดยมิได้จดัท�าขึน้	หรอืด�าเนนิการเพือ่หาก�าไรเนือ่งจากการจดัให้มกีารเผยแพร่ต่อสาธารณชนนัน้	และมไิด้จดัเกบ็
ค่าเข้าชมไม่ว่าโดยทางตรง	หรอืโดยทางอ้อมและนกัแสดงไม่ได้รบัค่าตอบแทนในการแสดงนัน้	มใิห้ถอืว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์	 หากเป็นการด�าเนินการโดยสมาคม	 มูลนิธิ	 หรือองค์กรอื่นท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณกุศล	
การศึกษา	การศาสนา	หรือการสังคมสงเคราะห์	และได้ปฏิบัติตามมาตรา	๓๒	วรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๗	การวาดเขียน	 การเขียนระบายสี	 การก่อสร้าง	 การแกะลายเส้น	 การปั้น	 การแกะสลัก	 
การพมิพ์ภาพ	การถ่ายภาพ	การถ่ายภาพยนตร์	การแพร่ภาพ	หรอืการกระท�าใดๆ	ท�านองเดียวกนันีซ้ึง่ศลิปกรรมใด
อันตั้งเปิดเผยประจ�าอยู่ในที่สาธารณะ	นอกจากงานสถาปัตยกรรม	มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรม
นั้น

มาตรา ๓๘	การวาดเขียน	การเขียนระบายสี	การแกะลายเส้น	การปั้น	การแกะสลัก	การพิมพ์ภาพ	การ
ถ่ายภาพ	 การถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานสถาปัตยกรรมใด	 มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
สถาปัตยกรรมนั้น

มาตรา ๓๙	การถ่ายภาพหรือการถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานใดๆ	อันมีศิลปกรรมใดรวมอยู่
เป็นส่วนประกอบด้วย	มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น

มาตรา ๔๐	ในกรณีที่ลิขสิทธ์ิในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของอยู่ด้วยการท่ีผู้
สร้างสรรค์คนเดียวกนัได้ท�าศลิปกรรมนัน้อกีในภายหลงัในลกัษณะทีเ่ป็นการท�าซ�า้บางส่วนกบัศลิปกรรมเดิม	หรอื
ใช้แบบพิมพ์	ภาพร่าง	แผนผัง	แบบจ�าลอง	หรือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาที่ใช้ในการท�าศิลปกรรมเดิม	ถ้าปรากฏ
ว่าผู้สร้างสรรค์มิได้ท�าซ�า้หรอืลอกแบบในส่วนอนัเป็นสาระส�าคญัของศลิปกรรมเดมิ	มใิห้ถอืว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธิ์
ในศิลปกรรมนั้น

มาตรา ๔๑	อาคารใดเป็นงานสถาปัตยกรรมอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัตินี้	 การบูรณะอาคารนั้นใน
รูปแบบเดิม	มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

มาตรา ๔๒	ในกรณีท่ีอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิในภาพยนตร์ใดส้ินสุดลงแล้ว	 มิให้ถือว่าการน�า
ภาพยนตร์นั้นเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม	นาฏกรรม	 ศิลปกรรม	 ดนตรีกรรม	 
โสตทัศนวัสดุ	สิ่งบันทึกเสียงหรืองานที่ใช้จัดท�าภาพยนตร์นั้น

มาตรา ๔๓	การท�าซ�้า	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการโดยเจ้าพนักงาน	ซึ่งมีอ�านาจตามกฎหมาย
หรือตามค�าส่ังของเจ้าพนักงานดังกล่าวซ่ึงงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัตินี้และท่ีอยู่ในความครอบครองของ
ทางราชการ	มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา	๓๒	วรรคหนึ่ง
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2/58  -ZA

หมวด ๒

สิทธิ์ของนักแสดง

มาตรา ๔๔	นักแสดงย่อมมีสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการกระท�าอันเกี่ยวกับการแสดงของตน	ดังต่อไปนี้
(๑)		แพร่เสียงแพร่ภาพ	 หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งการแสดง	 เว้นแต่จะเป็นการแพร่เสียงแพร่ภาพ

หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้ว
(๒)		บันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้แล้ว
(๓)		ท�าซ�า้ซึง่สิง่บนัทกึการแสดงทีม่ผีูบ้นัทกึไว้โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากนกัแสดงหรอืสิง่บนัทกึการแสดง

ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น	 หรือสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธ์ิของนักแสดงตาม 
มาตรา	๕๓

มาตรา ๔๕	ผู้ใดน�าสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งได้น�าออกเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าแล้ว	 หรือ
น�าส�าเนาของงานนั้นไปแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรง	 ให้ผู้นั้นจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่นัก
แสดง	 ในกรณีที่ตกลงค่าตอบแทนไม่ได้	 ให้อธิบดีเป็นผู้มีค�าสั่งก�าหนดค่าตอบแทน	ทั้งนี้	 โดยให้ค�านึงถึงอัตราค่า
ตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น

ค�าสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง	คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค�าสั่งของอธิบดี	ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

มาตรา ๔๖	ในกรณทีีก่ารแสดงหรอืการบนัทกึเสยีงการแสดงใดมนีกัแสดงมากกว่าหนึง่คนขึน้ไป	นกัแสดง
เหล่านั้นอาจแต่งตั้งตัวแทนร่วมเพื่อดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนได้

มาตรา ๔๗	ให้นักแสดงมีสิทธิ์ในการแสดงตามมาตรา	๔๔	หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑)		นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	หรือ
(๒)		การแสดงหรือส่วนใหญ่ของการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร	 หรือในประเทศท่ีเป็นภาคีแห่ง

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
มาตรา ๔๘	ให้นักแสดงมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามมาตรา	๔๕	หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑)		นกัแสดงมสัีญชาตไิทยหรอืมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร	ในขณะทีม่กีารบนัทกึเสยีงการแสดงนัน้	หรอื

ในขณะที่เรียกร้องสิทธิ์	หรือ
(๒)		การบันทึกเสียงการแสดงหรือส่วนใหญ่ของการบันทึกเสียงการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร	

หรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
มาตรา ๔๙	สิทธิ์ของนักแสดงตามมาตรา	 ๔๔	 ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการแสดง	

ในกรณีที่มีการบันทึกการแสดงให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการบันทึกการแสดง
มาตรา ๕๐	สทิธ์ิของนกัแสดงตามมาตรา	๔๕	ให้มอีายหุ้าสบิปีนบัแต่วนัส้ินปีปฏทินิของปีทีไ่ด้มกีารบนัทกึ

เสียงการแสดง
มาตรา ๕๑	สิทธิ์ของนักแสดงตามมาตรา	 ๔๔	 และมาตรา	 ๔๕	 ย่อมโอนให้แก่กันได้	 ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน	และจะโอนให้โดยมีก�าหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองก็ได้
ในกรณีที่มีนักแสดงมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป	นักแสดงมีสิทธิ์โอนเฉพาะสิทธิ์ส่วนที่เป็นของตนเท่านั้น
การโอนโดยทางอืน่นอกจากทางมรดกต้องท�าเป็นหนงัสือลงลายมอืชือ่ผู้โอนและผูรั้บโอน	ถ้าไม่ได้ก�าหนด

ระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน	ให้ถือว่าเป็นการโอนมีก�าหนดระยะเวลาสามปี



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

15-54 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

มาตรา ๕๒	ผู้ใดกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา	๔๔	โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือไม่จ่าย
ค่าตอบแทนตามมาตรา	๔๕	ให้ถือว่าผู้นั้นละเมิดสิทธิ์ของนักแสดง

มาตรา ๕๓	ให้น�ามาตรา	๓๒	มาตรา	๓๓	มาตรา	๓๔	มาตรา	๓๖	มาตรา	๔๒	และมาตรา	๔๓	มาใช้
บังคับแก่สิทธิ์ของนักแสดงโดยอนุโลม

หมวด ๓ 

การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ

มาตรา ๕๔	ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งประสงค์จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธ์ิในงานท่ีมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนใน
รูปของสิ่งพิมพ์หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันตามพระราชบัญญัตินี้	 เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน	หรือค้นคว้า	
ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาก�าไรอาจย่ืนค�าขอต่ออธิบดี	 โดยแสดงหลักฐานว่าผู้ขอได้ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในการ
จัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทย	 หรือท�าซ�้าส�าเนางานที่ได้เคยจัดพิมพ์งานแปลเป็นภาษาไทยดังกล่าวจากเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ	 แต่ได้รับการปฏิเสธหรือเม่ือได้ใช้เวลาอันสมควรแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้	 ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ยื่นค�าขอ 
ดังกล่าว

(๑)		เจ้าของลิขสทิธ์ิมไิด้จดัท�าหรืออนญุาตให้ผู้ใดจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทยของงานดังกล่าวออกท�าการ
โฆษณาภายในสามปีหลังจากที่ได้มีการโฆษณางานเป็นครั้งแรก	หรือ

(๒)		เจ้าของลิขสิทธิ์ได้จัดพิมพ์ค�าแปลงานของตนเป็นภาษาไทยออกท�าการโฆษณา	ซึ่งเมื่อพ้นก�าหนด
สามปีหลงัจากทีไ่ด้จัดพิมพ์ค�าแปลงานดงักล่าวครัง้สุดท้ายไม่มกีารจดัพมิพ์ค�าแปลงานน้ันอกีและไม่มสี�าเนาค�าแปล
งานดังกล่าวในท้องตลาด

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑)		การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง	ห้ามมิให้อธิบดีมีค�าสั่งอนุญาต	หากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
(๑)		หรือ	(๒)	สิ้นสุดลงไม่เกินหกเดือน
(๒)		ในกรณีที่อธิบดีมีค�าสั่งอนุญาต	 ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจัดท�าค�าแปลหรือจัด

พิมพ์ค�าแปลงานที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว	และในกรณีที่ระยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไม่สิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดยังไม่
เกินหกเดือน	ห้ามมิให้อธิบดีอนุญาตให้บุคคลอื่นจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทยในงานลิขสิทธิ์เดียวกันนั้นอีก

(๓)		ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่น
(๔)		ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิของเจ้าของลิขสิทธ์ิแสดงต่ออธิบดีว่าตนได้จัดท�า 

ค�าแปลเป็นภาษาไทย	 หรือจัดพิมพ์ค�าแปลงานดังกล่าวเป็นภาษาไทย	 โดยมีเนื้อหาเหมือนกันกับสิ่งพิมพ์ที่ได้รับ
อนญุาตตามมาตรา	๕๕	และจ�าหน่ายสิง่พิมพ์นัน้ในราคาทีเ่หมาะสมโดยเปรยีบเทยีบกบังานอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั
ที่จ�าหน่ายในประเทศไทย	ให้อธิบดีมีค�าสั่งว่าหนังสืออนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลง	และแจ้ง
ให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบถึงค�าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้าส�าเนาสิ่งพิมพ์ที่จัดท�าหรือจัดพิมพ์ขึ้นก่อนที่อธิบดีมีค�าสั่งให้
หนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง	ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะจ�าหน่ายส�าเนาดังกล่าวจนกว่าจะหมดสิ้นไป

(๕)		ห้ามมใิห้ผูไ้ด้รบัอนญุาตส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซึง่ส�าเนาสิง่พิมพ์ทีไ่ด้รบัอนญุาตให้จดัแปลหรอื
จัดท�าเป็นภาษาไทยดังกล่าว	เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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(ก)		ผู้รับที่อยู่ต่างประเทศเป็นบุคคลสัญชาติไทย
(ข)		สิ่งพิมพ์ดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียน	การสอน	หรือค้นคว้า
(ค)		การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นไปเพื่อการค้า	และ
(ง)		ประเทศท่ีสิง่พมิพ์ถกูส่งไปดงักล่าวจะต้องอนญุาตให้ประเทศไทยส่งหรือแจกจ่ายส่ิงพมิพ์

ดังกล่าวในประเทศนั้น
มาตรา ๕๕	เมื่อได้รับค�าขอตามมาตรา	๕๔	ให้อธิบดีด�าเนินการให้มีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีในเรื่อง

ค่าตอบแทนและเงือ่นไขการใช้ลิขสทิธิ	์ในกรณทีีต่กลงกนัไม่ได้	ให้อธิบดเีป็นผูพ้จิารณามคี�าสัง่ก�าหนดค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรม	โดยให้ค�านึงถึงอัตราค่าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น	และอาจก�าหนดเงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์ตาม
ที่เห็นสมควร

เมือ่ได้มีการก�าหนดค่าตอบแทนและเงือ่นไขการใช้ลขิสิทธ์ิแล้ว	ให้อธิบดีออกหนงัสืออนญุาตให้แก่ผูข้อใช้
ลิขสิทธิ์

ค�าสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง	คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค�าสั่งของอธิบดี	ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

หมวด ๔ 

คณะกรรมการลิขสิทธ์ิ

มาตรา ๕๖	ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	“คณะกรรมการลิขสิทธิ์”	ประกอบด้วย	ปลัดกระทรวง
พาณิชย์เป็นประธานกรรมการ	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสิบสองคน	 ในจ�านวน
นี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้แทนของสมาคมเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือสิทธ์ิของนักแสดงและผู้แทนของสมาคมผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิ์ของนักแสดงเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าหกคนเป็นกรรมการ

คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๕๗	กรรมการผูท้รงคณุวฒุมิวีาระอยูใ่นต�าแหน่งคราวละสองปี	กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจ

ได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นใน

ระหว่างทีก่รรมการซึง่แต่งต้ังไว้แล้วยงัมวีาระอยู่ในต�าแหน่งให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งแทนหรอืเป็นกรรมการ
เพิ่มขึ้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา ๕๘	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระเมื่อ
(๑)		ตาย
(๒)		ลาออก
(๓)		คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔)		เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ	หรือ
(๖)		ได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุ	เว้นแต่โทษส�าหรบัความผดิทีไ่ด้กระท�าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๕๙	การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทัง้หมดจงึเป็นองค์ประชมุ	ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชมุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม	การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๖๐	คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
(๑)		ให้ค�าแนะน�าหรือค�าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๒)		วินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งของอธิบดีตามมาตรา	๔๕	และมาตรา	๕๕
(๓)		ส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุสมาคม	หรอืองค์กรของผู้สร้างสรรค์หรอืนกัแสดงเกีย่วกบัการด�าเนนิการเพือ่

จดัเกบ็ค่าตอบแทนจากบุคคลอืน่ทีใ่ช้งานอนัมีลิขสทิธิห์รอืสทิธิข์องนกัแสดง	และการคุม้ครองหรอืปกป้องสทิธิห์รอื
ประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้

(๔)		พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ	ตามทีร่ฐัมนตรีมอบหมายให้คณะกรรมการมอี�านาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้	และให้น�า	มาตรา	๕๙	มาใช้บังคับ
แก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ในการปฏิบตัิหนา้ที	่ใหค้ณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการมีอ�านาจออกค�าสัง่เปน็หนงัสอืเรียกบุคคลใด
มาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ	มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจ�าเป็น

หมวด ๕ 

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของนักแสดงระหว่างประเทศ

มาตรา ๖๑	งานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้สร้างสรรค์และสิทธิ์ของนักแสดงของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา
ว่าด้วยการคุม้ครองลิขสิทธิห์รืออนสุญัญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิข์องนกัแสดงซึง่ประเทศไทยเป็นภาคอียูด้่วย	หรอื
งานอันมีลิขสิทธิ์ขององค์กรระหว่างประเทศ	 ซึ่งประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยย่อมได้รับความคุ้มครองตาม 
พระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๖ 

คดีเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิและสิทธ์ิของนักแสดง

มาตรา ๖๒	คดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธ์ิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้	 ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือ 
คดีอาญา	 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่างานที่มีการฟ้องร้องในคดีนั้น	 เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงตาม 
พระราชบัญญัตินี้	 และโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์	 หรือสิทธ์ิของนักแสดงในงานดังกล่าว	 เว้นแต่จ�าเลยจะโต้แย้งว่า
ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์	หรือสิทธิ์ของนักแสดง	หรือโต้แย้งสิทธิ์ของโจทก์

งานใดมชีือ่หรอืสิง่ทีใ่ช้แทนชือ่ของบคุคลใดทีอ้่างว่าตนเป็นเจ้าของลขิสทิธิห์รอืสทิธิข์องนกัแสดงแสดงไว้	
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อนั้นเป็นผู้สร้างสรรค์หรือนักแสดง
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งานใดไม่มชีือ่หรอืสิง่ทีใ่ช้แทนชือ่แสดงไว้	หรือมชีือ่หรอืส่ิงทีใ่ช้แทนชือ่แสดงไว้	แต่มไิด้อ้างว่าเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธ์ิของนักแสดง	 และมีชื่อหรือสิ่งใดท่ีใช้แทนชื่อของบุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้พิมพ	์ ผู้โฆษณา	 หรือ 
ผู้พิมพ์และผู้โฆษณาแสดงไว้	ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นผู้พิมพ์	ผู้โฆษณา	หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณานั้น
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงในงานนั้น

มาตรา ๖๓	ห้ามมใิห้ฟ้องคดีละเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธิข์องนกัแสดงเมือ่พ้นก�าหนดสามปีนบัแต่วนัทีเ่จ้าของ
ลขิสทิธิห์รอืสทิธิข์องนกัแสดงรูถ้งึการละเมดิและรู้ตวัผูก้ระท�าละเมดิ	แต่ทัง้นีต้้องไม่เกนิสบิปีนบัแต่วนัทีม่กีารละเมดิ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดง

มาตรา ๖๔	ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดง	 ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่า 
เสยีหายแก่เจ้าของลขิสทิธิห์รอืสทิธิข์องนกัแสดงตามจ�านวนทีศ่าลเหน็สมควร	โดยค�านงึถงึความร้ายแรงของความ 
เสยีหาย	รวมทัง้การสญูเสยีประโยชน์และค่าใช้จ่ายอนัจ�าเป็นในการบงัคบัตามสทิธิข์องเจ้าของลขิสทิธิห์รอืสิทธิข์อง
นักแสดงด้วย

มาตรา ๖๕	ในกรณีท่ีมีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลใดกระท�าการหรือก�าลังจะกระท�าการอย่างใดอย่าง
หนึง่อนัเป็นการละเมดิลขิสทิธ์ิหรอืสทิธิข์องนกัแสดง	เจ้าของลิขสทิธิห์รอืสทิธ์ิของนกัแสดงอาจขอให้ศาลมคี�าส่ังให้
บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระท�าดังกล่าวนั้นได้

ค�าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงในการเรียกร้องค่า 
เสียหายตามมาตรา	๖๔

มาตรา ๖๖	ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดอันยอมความได้

หมวด ๗ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี

มาตรา ๖๗	เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็น 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑)		 เข้าไปในอาคาร	 สถานที่ท�าการ	 สถานท่ีผลิต	 หรือสถานท่ีเก็บสินค้าของบุคคลใดในเวลาระหว่าง
พระอาทติย์ขึน้ถงึพระอาทติย์ตก	หรอืในเวลาท�าการของสถานทีน่ัน้	หรอืเข้าไปในยานพาหนะ	เพือ่ตรวจค้นสนิค้า	
หรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๒)		 ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด	เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินคดี
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓)		 สั่งให้บุคคลใดๆ	มาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งบัญชี	 เอกสาร	หรือหลักฐานอื่นในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่า
ถ้อยค�า	สมุดบญัช	ีเอกสาร	หรือหลกัฐานดงักล่าวมปีระโยชน์แก่การค้นพบหรอืใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพสิจูน์
การกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่	ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖๘	ในการปฏิบัติหน้าที่	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ�าตัวแก่บุคคลซึ่งเก่ียวข้องบัตร

ประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก�าหนด
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หมวด ๘ 

บทก�าหนดโทษ

มาตรา ๖๙	ผู้ใดกระท�าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงตามมาตรา	๒๗	มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	
มาตรา	๓๐	หรือมาตรา	๕๒	ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท�าเพื่อการค้า	 ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต ่
หกเดือนถึงสี่ปี	หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๗๐	ผูใ้ดกระท�าการละเมดิลขิสิทธิต์ามมาตรา	๓๑	ต้องระวางโทษปรบัต้ังแต่หนึง่หมืน่บาทถงึหนึง่
แสนบาท

ถ้าการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท�าเพื่อการค้า	ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สาม
เดือนถึงสองปี	หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๗๑ ผูใ้ดไม่มาให้ถ้อยค�าหรอืไม่ส่งเอกสารหรอืวตัถใุดๆ	ตามทีค่ณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการ
สั่งตามมาตรา	๖๐	วรรคสาม	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้จ�าทั้งปรับ

มาตรา ๗๒	ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	
๖๗	 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา	 ๖๗	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
สามเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๗๓	ผูใ้ดกระท�าความผดิต้องระวางโทษตามพระราชบญัญตันิี	้เมือ่พ้นโทษแล้วยงัไม่ครบก�าหนด
ห้าปี	กระท�าความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก	ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น

มาตรา ๗๔	ในกรณทีีน่ติบิคุคลกระท�าความผิดตามพระราชบญัญตันิี	้ให้ถอืว่ากรรมการหรือผูจ้ดัการทกุ
คนของนติบิคุคลน้ันเป็นผูร่้วมกระท�าผดิกบันติบิคุคลนัน้	เว้นแต่จะพสิจูน์ได้ว่าการกระท�าของนติิบคุคลนัน้ได้กระท�า
โดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

มาตรา ๗๕	บรรดาสิง่ท่ีได้ท�าขึน้หรอืน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรอนัเป็นการละเมดิลขิสทิธิห์รอืสทิธิข์องนกั
แสดงตามพระราชบญัญตันิี	้และยงัเป็นกรรมสทิธิข์องผูก้ระท�าความผดิตามมาตรา	๖๙	หรอืมาตรา	๗๐	ให้ตกเป็น
ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดง	ส่วนสิ่งที่ได้ใช้ในการกระท�าความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้น

มาตรา ๗๖	ค่าปรบัทีไ่ด้ช�าระตามค�าพพิากษา	ให้จ่ายแก่เจ้าของลขิสทิธิห์รอืสทิธิข์องนกัแสดงเป็นจ�านวน
กึ่งหนึ่ง	 แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงที่จะฟ้องเรียกค่า 
เสียหายในทางแพ่งส�าหรับส่วนที่เกินจ�านวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงได้รับแล้วนั้น

มาตรา ๗๗	ความผดิตามมาตรา	๖๙	วรรคหนึง่	และมาตรา	๗๐	วรรคหนึง่	ให้อธบิดมีอี�านาจเปรยีบเทยีบ
ปรับได้
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บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๘	งานอันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม	พุทธศักราช	
๒๔๗๔	หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	๒๕๒๑	ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้

งานที่ได้จัดท�าขึ้นก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 และไม่มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
วรรณกรรมและศลิปกรรม	พทุธศกัราช	๒๔๗๔	หรอืพระราชบญัญตัลิขิสทิธ์ิ	พ.ศ.	๒๕๒๑	แต่เป็นงานทีไ่ด้รบัความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้	ให้ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน	หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า	โดยท่ี
เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑	พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘”
มาตรา ๒	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ	ในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป
มาตรา ๓	 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา	 ๒๘/๑	 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 “มาตรา	

๒๘/๑	การท�าซ�า้โดยการบนัทกึเสยีงหรอืภาพหรอืทัง้เสียงและภาพจากภาพยนตร์อนัมลีขิสิทธิต์ามพระราชบญัญัติ
นี	้ในโรงภาพยนตร์ตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวดิีทศัน์	ไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน	โดยไม่ได้รบัอนญุาต
ตามมาตรา	๑๕	 (๕)	 ในระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์	 ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	 และมิให้น�ามาตรา	๓๒	
วรรคสอง	(๒)	มาใช้บังคับ”

มาตรา ๔	ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น	(๙)	ของวรรคสองของมาตรา	๓๒	แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	
๒๕๓๗	“(๙)	ท�าซ�้า	หรือดัดแปลง	เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องทางการเห็น	 การได้ยิน	 สติปัญญา	 หรือการเรียนรู้	 หรือความบกพร่องอ่ืนตามท่ีก�าหนดใน 
กฎกระทรวง	โดยต้องไม่เป็นการกระท�าเพือ่หาก�าไร	ท้ังนี	้รปูแบบของการท�าซ�า้หรอืดดัแปลงตามความจ�าเป็นของ
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15-60 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คนพกิารและองค์กรผูจ้ดัท�ารวมทัง้หลกัเกณฑ์และวธิกีารด�าเนนิการเพือ่ท�าซ�า้หรอืดัดแปลงให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรี
ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา”

มาตรา ๕	ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา	๖๙/๑	แห่งพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ	์พ.ศ.	๒๕๓๗	“มาตรา	๖๙/๑	
ผู้ใดกระท�าการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา	 ๒๘/๑	 ต้องระวางโทษจ�าคุก	 ตั้งแต่หกเดือนถึงส่ีปี	 หรือปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงแปดแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยการผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	มีทั้งหมด	30	มาตรา	แบ่งเป็น	2	หมวด	
โดยในหมวดที่	1	กล่าวถึงฐานความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	และหมวดที่	2	กล่าวถึงขอบเขตอ�านาจในการ
ใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่	

มาตรา ๑	 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า	 “พระราชบัญญัติว่าด้วยการความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	
๒๕๕๐”

มาตรา ๒	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓	ในพระราชบัญญัตินี้
“ระบบคอมพวิเตอร์”	หมายความว่า	อปุกรณ์หรอืชดุอปุกรณ์ของคอมพวิเตอร์ทีเ่ชือ่มการท�างาน	เข้าด้วย

กนั	โดยได้มีการก�าหนดค�าสัง่	ชดุค�าสัง่	หรอืสิง่อืน่ใด	และแนวทางปฏบิตังิานให้อปุกรณ์	หรอืชดุอปุกรณ์ท�าหน้าที่
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์”	หมายความว่า	ข้อมูล	ข้อความ	ค�าสั่ง	ชุดค�าสั่ง	หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้	 และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”	 หมายความว่า	 ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์	
ซึ่งแสดงถึงแหล่งก�าเนิด	ต้นทาง	ปลายทาง	เส้นทาง	เวลา	วันที่	ปริมาณ	ระยะเวลาชนิดของบริการ	หรืออื่นๆ	ที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

“ผู้ให้บริการ”	หมายความว่า
(๑)		ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต	 หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น	 โดย

ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์	ทั้งนี้	 ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง	หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอื่น

(๒)		ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
“ผู้ใช้บริการ”	หมายความว่า	ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
“พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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15-61จริยธรรม วิชาชีพ และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

96101-15 ครั้งที่	5	(10.05.59)	เครื่อง	A2/i6		Golf  
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2/58  -ZA

“รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔	ให้รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารรกัษาการตามพระราชบญัญติั

นี้	และให้มีอ�านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา ๕	 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�าหรับตน	ต้องระวางโทษไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๖	 ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท�าขึ้นเป็นการเฉพาะถ้าน�า
มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น	 ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งป	ี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๗	 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ	 และ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�าหรับตน	ต้องระวางโทษไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๘	ผูใ้ดด้วยประการใดโดยมชิอบด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ดักรบัไว้ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์
ของผูอ้ืน่ทีอ่ยูร่ะหว่างการส่งในระบบคอมพวิเตอร์	และข้อมลูคอมพวิเตอร์นัน้มไิด้มไีว้เพือ่ประโยชน์สาธารณะหรอื
เพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๙	 ผู้ใดท�าให้เสียหาย	 ท�าลาย	 แก้ไข	 เปลี่ยนแปลง	 หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	 ซึ่ง
ข้อมลูคอมพวิเตอร์ของผูอ้ืน่โดยมชิอบ	ต้องระวางโทษไม่เกนิห้าปี	หรอืปรบัไม่เกนิหน่ึงแสนบาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

มาตรา ๑๐	 ผู้ใดด้วยประการใดโดยมิชอบ	 เพื่อให้การท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ	
ชะลอ	ขัดขวาง	หรือรบกวนจนไม่สามารถท�างานตามปกติได้ต้องระวางโทษไม่เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๑๑	ผูใ้ดส่งข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์แก่บคุคลอืน่โดยปกปิดหรอืปลอมแปลง
แหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว	 อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข	 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๑๒	ถ้าการความผิดตามมาตรา	๙	หรือมาตรา	๑๐
(๑)		ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน	 ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือในภายหลังและ

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่	ต้องระวางโทษไม่เกินสิบปี	และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๒)		เป็นการโดยประการท่ีน่าจะเกดิความเสยีหายต่อข้อมลูคอมพวิเตอร์	หรือระบบคอมพิวเตอร์ทีเ่กีย่วกบั

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ	 ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	
หรอืการบรกิารสาธารณะ	หรอืเป็นการต่อข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืระบบคอมพวิเตอร์ทีม่ไีว้เพือ่ประโยชน์สาธารณะ	
ต้องระวางโทษตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี	และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

ถ้าการความผิดตาม	(๒)	เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย	ต้องระวางโทษตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
มาตรา ๑๓	ผูใ้ดจ�าหน่ายหรอืเผยแพร่ชดุค�าสัง่ท่ีจดัท�าขึน้โดยเฉพาะเพือ่น�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการความ

ผิดตามมาตรา	๕	มาตรา	๖	มาตรา	๗	มาตรา	๘	มาตรา	๙	มาตรา	๑๐	หรือ
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15-62 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

มาตรา ๑๑	ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา ๑๔	 ผู้ใดความผิดท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้	 ต้องระวางโทษไม่เกินห้าปี	 หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
(๑)		น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	 หรือข้อมูล

คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ	โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒)		น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ	 โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย

ต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนักแก่ประชาชน
(๓)		น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ	อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราช

อาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔)		น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ	 ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์

นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕)		เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	

หรือ	(๔)
มาตรา ๑๕	 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการความผิดตามมาตรา	 ๑๔	 ในระบบ

คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน	ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ความผิดตามมาตรา	๑๔
มาตรา ๑๖	ผูใ้ดน�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ทีป่ระชาชนทัว่ไปอาจเข้าถงึได้ซึง่ข้อมลู	คอมพวิเตอร์ทีป่รากฏ

เป็นภาพของผู้อื่น	 และภาพน้ันเป็นภาพท่ีเกิดจากการสร้างขึ้น	 ตัดต่อ	 เติม	 หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด	ทั้งนี้	 โดยประการที่น่าจะท�าให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง	ถูกดูหมิ่น	ถูกเกลียดชัง	หรือ
ได้รับความอับอาย	ต้องระวางโทษไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ถ้าการตามวรรคหนึง่	เป็นการน�าเข้าข้อมลูคอมพวิเตอร์โดยสจุรติ	ผูไ้ม่มคีวามผดิความผดิตามวรรคหนึง่
เป็นความผิดอันยอมความได้

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงตายเสียก่อนร้องทุกข์	 ให้บิดา	 มารดา	 คู่สมรส	 หรือ	 บุตรของ 
ผู้เสียหายร้องทุกข์ได้	และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

มาตรา ๑๗	ผู้ใดความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
(๑)		ผู้ความผิดนั้นเป็นคนไทย	 และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้

ลงโทษ	หรือ
(๒)		ผู้ความผิดน้ันเป็นคนต่างด้าว	 และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้

ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร
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15-63จริยธรรม วิชาชีพ และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

96101-15 ครั้งที่	5	(10.05.59)	เครื่อง	A2/i6		Golf  
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หมวด ๒

พนักงานเจ้าหน้าท่ี

มาตรา ๑๘	ภายใต้บงัคับมาตรา	๑๙	เพือ่ประโยชน์ในการสบืสวนและสอบสวนในกรณทีีม่เีหตอุนัควรเชือ่
ได้ว่ามีการความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจอย่างหนึ่งอย่างใด	 ดังต่อไปนี้	 เฉพาะที่
จ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการความผิดและหาตัวผู้ความผิด

(๑)		มีหนงัสอืสอบถามหรอืเรยีกบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัการความผดิตามพระราชบญัญตันิีม้าเพือ่ให้ถ้อยค�า	
ส่งค�าชี้แจงเป็นหนังสือ	หรือส่งเอกสาร	ข้อมูล	หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้

(๒)		เรยีกข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์จากผูใ้ห้บรกิารเกีย่วกบัการตดิต่อสือ่สารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓)		สัง่ให้ผูใ้ห้บริการส่งมอบข้อมลูเกีย่วกบัผูใ้ช้บรกิารทีต้่องเกบ็ตามมาตรา	๒๖	หรอืทีอ่ยูใ่นความครอบ
ครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(๔)		 ท�าส�าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์	ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	จากระบบคอมพิวเตอร์	ที่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยัง	 มิได้อยู่ในความครอบครองของ
พนักงานเจ้าหน้าที่

(๕)		สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์	หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บ	ข้อมูลคอมพิวเตอร์	
ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์	หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(๖)		ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	 หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด	 อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการความผิด	
หรอืเพือ่สบืสวนหาตวัผูค้วามผิดและสัง่ให้บคุคลนัน้ส่งข้อมลูคอมพวิเตอร์ข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์	ทีเ่กีย่วข้อง
เท่าที่จ�าเป็นให้ด้วยก็ได้

(๗)		ถอดรหสัลบัของข้อมลูคอมพวิเตอร์ของบคุคลใด	หรอืสัง่ให้บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัการเข้ารหสัลบัของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์	ท�าการถอดรหัสลับ	หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว

(๘)		 ยดึหรอือายดัระบบคอมพวิเตอร์เท่าทีจ่�าเป็นเฉพาะเพือ่ประโยชน์ในการทราบรายละเอยีด	แห่งความ
ผิดและผู้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๙	การใช้อ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๑๘	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)	ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ยื่นค�าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ�านาจเพ่ือมีค�าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามค�าร้อง	 ทั้งนี้	
ค�าร้องต้องระบเุหตอุนัควรเชือ่ได้ว่าบคุคลใดหรอืก�าลงัจะการอย่างหนึง่อย่างใดอนัเป็นความผดิตามพระราชบญัญติั
นี้	 เหตุที่ต้องใช้อ�านาจ	 ลักษณะของการความผิด	 รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการความผิดและผู้ความผิด	
เท่าที่สามารถจะระบุได้	ประกอบค�าร้องด้วยในการพิจารณาค�าร้องให้ศาลพิจารณาค�าร้องดังกล่าวโดยเร็ว

เมื่อศาลมีค�าสั่งอนุญาตแล้ว	 ก่อนด�าเนินการตามค�าสั่งของศาล	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งส�าเนา	 บันทึก
เหตุอันควรเชื่อที่ท�าให้ต้องใช้อ�านาจตามมาตรา	๑๘	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)	มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน	 แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่	 ณ	 ท่ีนั้น	 ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส�าเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่ได้
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15-64 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ให้พนกังานเจ้าหน้าทีผู่เ้ป็นหวัหน้าในการด�าเนนิการตามมาตรา	๑๘	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)	ส่งส�าเนา
บนัทกึรายละเอียดการด�าเนนิการและเหตผุลแห่งการด�าเนนิการให้ศาลทีม่เีขตอ�านาจภายในสีส่บิแปดชัว่โมงนบัแต่
เวลาลงมือด�าเนินการ	เพื่อเป็นหลักฐาน

การท�าส�าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา	๑๘	 (๔)	 ให้ได้เฉพาะเมือ่มเีหตอัุนควรเชือ่ได้ว่ามกีารความผดิ
ตามพระราชบญัญติันี	้และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการด�าเนนิกจิการของเจ้าของหรอืผู้ครอบครองข้อมลูคอมพิวเตอร์
นั้นเกินความจ�าเป็น

การยึดหรืออายัดตามมาตรา	๑๘	 (๘)	นอกจากจะต้องส่งมอบส�าเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกิน
สามสิบวันมิได้	 ในกรณีจ�าเป็นท่ีต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น	 ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลที่มีเขตอ�านาจเพ่ือขอขยาย
เวลายดึหรืออายดัได้	แต่ศาลจะอนญุาตให้ขยายเวลาครัง้เดยีวหรอืหลายคร้ังรวมกันได้อีกไม่เกนิหกสบิวนั	เมือ่หมด
ความจ�าเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว	 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์
ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐	ในกรณีที่การความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการท�าให้แพร่หลาย	ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ก�าหนดไว้ในภาคสองลักษณะ	๑	หรือลักษณะ	๑/๑	
แห่งประมวลกฎหมายอาญา	 หรือท่ีมีลักษณะขัดต่อความสงบรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	พนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค�าร้อง	พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ�านาจขอ
ให้มีค�าสั่งระงับการท�าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้

ในกรณีที่ศาลมีค�าสั่งให้ระงับการท�าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง	 ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ท�าการระงับการท�าให้แพร่หลายนั้นเอง	 หรือส่ังให้ผู ้ให้บริการระงับการท�าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์นั้นก็ได้

มาตรา ๒๑	ในกรณทีีพ่นกังานเจ้าหน้าทีพ่บว่า	ข้อมลูคอมพวิเตอร์ใดมีชดุค�าส่ังไม่พงึประสงค์รวมอยูด้่วย	
พนักงานเจ้าหน้าทีอ่าจยืน่ค�าร้องต่อศาลทีม่เีขตอ�านาจเพือ่ขอให้มคี�าสัง่ห้ามจ�าหน่ายหรอืเผยแพร่	หรอืส่ังให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้	 ท�าลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้	 หรือจะก�าหนด
เงื่อนไขในการใช้	มีไว้ในครอบครอง	หรือเผยแพร่ชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้

ชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดค�าส่ังท่ีมีผลท�าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 หรือระบบ
คอมพิวเตอร์หรือชุดค�าสั่งอื่นเกิดความเสียหาย	ถูกท�าลาย	ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม	ขัดข้อง	หรือปฏิบัติ
งานไม่ตรงตามค�าสั่งท่ีก�าหนดไว้	 หรือโดยประการอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้	 เว้นแต่เป็นชุดค�าสั่งที ่
มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดค�าสั่งดังกล่าวข้างต้น	ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๒	 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์	หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ	ที่ได้มาตามมาตรา	๑๘	ให้แก่บุคคลใดความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับ
การเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินคดีกับผู้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินคดีกับ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการใช้อ�านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ	 หรือเป็นการตามค�าส่ังหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล
พนกังานเจ้าหน้าทีผู่ใ้ดฝ่าฝืนวรรคหนึง่ต้องระวางโทษไม่เกนิสามปี	หรอืปรบัไม่เกนิหกหมืน่บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

มาตรา ๒๓	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ใดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์	หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ	ที่ได้มาตามมาตรา	๑๘	ต้องระวางโทษ	ไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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มาตรา ๒๔	 ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของใช้บริการ	 ที่
พนกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้มาตามมาตรา	๑๘	และเปิดเผยข้อมลูนัน้ต่อผูห้นึง่ผูใ้ด	ต้องระวางโทษไม่เกนิสองปี	หรอืปรบั
ไม่เกินสี่หมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๒๕	ข้อมูล	ข้อมูลคอมพิวเตอร์	หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตาม 
พระราชบญัญัตน้ีิ	ให้อ้างและรบัฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้	 แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีค�ามั่นสัญญา	 ขู่เข็ญ	 
หลอกลวง	หรือโดยมิชอบประการอื่น

มาตรา ๒๖	 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน	นับแต่วันที่
ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	 แต่ในกรณีจ�าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ	 ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพวิเตอร์ไว้เกนิเก้าสบิวนัแต่ไม่เกนิหนึง่ปีเป็นกรณพีเิศษเฉพาะราย	และเฉพาะคราวกไ็ด้ผูใ้ห้บรกิาร
จะต้องเกบ็รกัษาข้อมลูของผูใ้ช้บรกิารเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ให้สามารถระบตัุวผูใ้ช้บรกิาร	นบัต้ังแต่เริม่ใช้บรกิารและต้อง
เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับต้ังแต่การใช้บริการส้ินสุดลง	 ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการ
ประเภทใด	 อย่างไร	 และเม่ือใด	 ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรานี้	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๒๗	ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา	๑๘	หรือมาตรา	๒๐	
หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของศาลตามมาตรา	 ๒๑	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท	 และปรับเป็นรายวันอีก
ไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา ๒๘	การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้	และ
ความช�านาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๒๙	ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน	ฝ่ายปกครอง
หรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ�านาจรับค�าร้องทุกข์	 หรือรับค�ากล่าวโทษ	
และมีอ�านาจในการสืบสวนจสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

ในการจับ	ควบคุม	ค้น	การท�าส�านวนสอบสวนและด�าเนินคดีผู้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	บรรดาที่
เป็นอ�านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่	 หรือพนักงาน	 สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา	

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผูร้ับผิดชอบเพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าทีต่่อ
ไปให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ก�ากับดูแลส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอ�านาจร่วมกัน	ก�าหนดระเบียบ
เกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการด�าเนินการตามวรรคสอง

มาตรา ๓๐	 ในการปฏิบัติหน้าที่	 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องบัตร
ประจ�าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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15-66 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 นี้ก�าหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคล	 โดยพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทบัญญัติ	46	มาตราแบ่งออกเป็น	6	หมวด	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มาตรา ๑	พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๔๔”
มาตรา ๒	 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓	 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ท่ีด�าเนินการโดยใช้ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์	 เว้นแต่ธุรกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดมิให้น�าพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้
บงัคบัความในวรรคหนึง่ไม่มผีลกระทบกระเทอืนถงึกฎหมายหรอืกฎใดทีก่�าหนดขึน้เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคพระราช-
บัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในการด�าเนินงานของรัฐตามที่ก�าหนดในหมวด	๔

มาตรา ๔	ในพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกรรม”	หมายความว่า	การกระท�าใดๆ	ทีเ่กีย่วกบักจิกรรมในทางแพ่งและพาณชิย์	หรอืในการด�าเนนิ

งานของรัฐตามที่ก�าหนดในหมวด	๔
“อิเล็กทรอนิกส์”	หมายความว่า	การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน	ไฟฟ้า	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	หรือ

วิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน	 และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง	 วิธีการทางแม่เหล็ก	 หรือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ	เช่นว่านั้น

“ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์”	หมายความว่า	ธรุกรรมทีก่ระท�าขึน้โดยใช้วธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ทัง้หมด
หรือแต่บางส่วน

“ข้อความ”	หมายความว่า	เรือ่งราวหรอืข้อเทจ็จรงิ	ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอกัษร	ตัวเลข	เสียง	
ภาพ	หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”	หมายความว่า	ข้อความทีไ่ด้สร้าง	ส่ง	รบั	เกบ็รกัษา	หรอืประมวลผลด้วยวธีิการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์	เช่น	วธิกีารแลกเปลีย่นข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	โทรเลข	โทรพมิพ์	หรอื
โทรสาร

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”	หมายความว่า	อักษร	อักขระ	ตัวเลข	 เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้น
ให้อยูใ่นรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ซึง่น�ามาใช้ประกอบกบัข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบั
ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ระบุตวับุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์นั้น	และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

“ระบบข้อมูล”	หมายความว่า	กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสร้าง	ส่ง	รับ	
เก็บรักษา	หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

“การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์”	 หมายความว่า	 การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า

“ผู้ส่งข้อมูล”	หมายความว่า	บคุคลซึง่เป็นผูส่้งหรอืสร้างข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ก่อนจะมกีารเกบ็รกัษาข้อมลู
เพือ่ส่งไปตามวธิกีารทีผู่น้ัน้ก�าหนด	โดยบคุคลนัน้อาจจะส่งหรอืสร้างข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ด้วยตนเอง	หรอืมกีารส่ง
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หรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได้ทั้งนี้	 ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นส่ือกลางส�าหรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น

“ผู้รับข้อมูล”	 หมายความว่า	 บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้และได้รับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น	ทั้งนี้	ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางส�าหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

“บุคคลที่เป็นสื่อกลาง”	 หมายความว่า	 บุคคลซึ่งกระท�าการในนามผู้อื่นในการส่ง	 รับ	 หรือเก็บรักษา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ	รวมถึงให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

“ใบรับรอง”	หมายความว่า	ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด	ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหว่าง
เจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลส�าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

“เจ้าของลายมอืชือ่”	หมายความว่า	ผูซ้ึง่ถือข้อมูลส�าหรับใช้สร้างลายมือชือ่อเิลก็ทรอนกิส์และสร้างลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอื่น

“คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง”	 หมายความว่า	 ผู้ซ่ึงอาจกระท�าการใดๆ	 โดยขึ้นอยู่กับใบรับรองหรือลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

“หน่วยงานของรัฐ”	 หมายความว่า	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นกรม	ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา	
และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล	คณะบุคคล	หรือบุคคลซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินงานของรัฐไม่ว่าในการใดๆ

“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕	บทบัญญัติมาตรา	๑๓	ถึงมาตรา	๒๔	และบทบัญญัติมาตรา	๒๖	ถึงมาตรา	๓๑	จะตกลงกัน

เป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๖	ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๗	ห้ามมใิห้ปฏเิสธความมผีลผกูพนัและการบังคบัใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพยีงเพราะเหตุ
ที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๘	ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา	๙	ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้การใดต้องท�าเป็นหนังสือ	
มีหลักฐานเป็นหนังสือ	หรือมีเอกสารมาแสดง	ถ้าได้มีการจัดท�าข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้า
ถงึและน�ากลบัมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปล่ียนแปลง	ให้ถอืว่าข้อความนัน้ได้ท�าเป็นหนงัสือ	มหีลกัฐานเป็นหนงัสือ	
หรอืมีเอกสารมาแสดงแล้วในกรณทีีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องมกีารปิดอากรแสตมป์	หากได้มกีารช�าระเงนิแทนหรอื
ด�าเนินการอื่นใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องประกาศ
ก�าหนด	ให้ถือว่าหนังสือ	หลักฐานเป็นหนังสือ	หรือเอกสาร	ซึ่งมีลักษณะเป็นตราสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์
และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว	ในการนี้ในการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว	คณะ
กรรมการจะก�าหนดกรอบและแนวทางเพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปไว้ด้วยก็ได้
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มาตรา ๙	ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ	ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อ
แล้ว	ถ้า

(๑)		ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ	 และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรอง
ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน	และ

(๒)		วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เช่ือถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์	โดยค�านึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณีวิธีการที่เชื่อถือได้ตาม	(๒)	ให้ค�านึงถึง

ก.		 ความม่ันคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล	 สภาพพร้อมใช้งาน
ของทางเลอืกในการระบตุวับคุคล	กฎเกณฑ์เกีย่วกบัลายมอืชือ่ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายระดบัความมัน่คงปลอดภยั
ของการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็นสื่อกลาง	ระดับของการ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับ	วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการท�าธุรกรรม	วิธีการระบุตัวบุคคล	ณ	ช่วงเวลาที่มีการ
ท�าธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร

ข.		 ลักษณะ	 ประเภท	 หรือขนาดของธุรกรรมที่ท�า	 จ�านวนครั้งหรือความสม�่าเสมอในการท�า
ธุรกรรม	ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ	ความส�าคัญ	มูลค่าของธุรกรรมที่ท�า	หรือ

ค.		 ความรดักมุของระบบการตดิต่อสือ่สารให้น�าความในวรรคหนึง่มาใช้บงัคบักบัการประทบัตรา
ของนิติบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๐	ในกรณทีีก่ฎหมายก�าหนดให้น�าเสนอหรอืเกบ็รกัษาข้อความใดในสภาพทีเ่ป็นมาแต่เดิมอย่าง
เอกสารต้นฉบับ	 ถ้าได้น�าเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้	 ให้ถือว่าได้มี
การน�าเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว

(๑)		ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการท่ีเชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความต้ังแต่การสร้าง
ข้อความเสร็จสมบูรณ์	และ

(๒)		สามารถแสดงข้อความน้ันในภายหลังได้ความถูกต้องของข้อความตาม	 (๑)	 ให้พิจารณาถึงความ
ครบถ้วนและไม่มกีารเปลีย่นแปลงใดของข้อความ	เว้นแต่การรบัรองหรอืบนัทกึเพิม่เตมิ	หรอืการเปลีย่นแปลงใดๆ	
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อส่ือสาร	 การเก็บรักษา	 หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้อง
ของข้อความนั้นในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม	(๑)	ให้พิเคราะห์ถึง
พฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังปวง	 รวมท้ังวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้นในกรณีที่มีการท�าส่ิงพิมพ์ออกของ
ข้อมูลอเิล็กทรอนกิส์ตามวรรคหนึง่ส�าหรบัใช้อ้างอิงข้อความของข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์	หากสิง่พมิพ์ออกนัน้มข้ีอความ
ถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 และมีการรับรองส่ิงพิมพ์ออกโดยหน่วยงานท่ีมีอ�านาจตามท่ีคณะ
กรรมการประกาศก�าหนดแล้ว	ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้

มาตรา ๑๑	 ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา
ตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง	 คดีอาญา	หรือคดีอื่นใด	 เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการชั่งน�้าหนัก
พยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้นให้พิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะ
หรอืวธิกีารทีใ่ช้สร้าง	เกบ็รกัษา	หรอืสือ่สารข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์	ลักษณะหรอืวิธีการเก็บรกัษา	ความครบถ้วน	และ
ไม่มีการเปลีย่นแปลงของข้อความลกัษณะ	หรอืวธิกีารทีใ่ช้ในการระบหุรือแสดงตวัผู้ส่งข้อมลู	รวมทัง้พฤตกิารณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งปวงให้น�าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

มาตรา ๑๒	 ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา	 ๑๐	 ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้เก็บรักษาเอกสารหรือ
ข้อความใด	ถ้าได้เกบ็รกัษาในรปูข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี	้ให้ถอืว่าได้มกีารเกบ็รกัษาเอกสาร
หรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว
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(๑)		ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและน�ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
(๒)		ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง	 ส่ง	 หรือได้รับข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์นั้น	หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่สร้าง	ส่ง	หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้	และ
(๓)		ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งก�าเนิด	 ต้นทาง	 และปลายทางของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส	์

ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว	 ถ้ามีความในวรรคหนึ่ง	 มิให้ใช้บังคับกับข้อความที่ใช้เพียง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือ
ข้อความใด	อาจก�าหนดหลกัเกณฑ์รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเกบ็รกัษาเอกสารหรอืข้อความนัน้ได้	เท่าท่ีไม่
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี้

มาตรา ๑๒/๑	 ให้น�าบทบัญญัติในมาตรา	 ๑๐	 มาตรา	 ๑๑	 และมาตรา	 ๑๒	 มาใช้บังคับกับเอกสารหรือ
ข้อความที่ได้มีการจัดท�าหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส	์
และการเกบ็รกัษาเอกสารและข้อความดงักล่าวด้วยโดยอนโุลมการจดัท�าหรอืแปลงเอกสารและข้อความให้อยูใ่นรปู
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด

มาตรา ๑๓	ค�าเสนอหรอืค�าสนองในการท�าสญัญาอาจท�าเป็นข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์กไ็ด้	และห้ามมใิห้ปฏเิสธ
การมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นได้ท�าค�าเสนอหรือค�าสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๑๔	 ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล	 การแสดงเจตนาหรือค�าบอกกล่าวอาจท�าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

มาตรา ๑๕	 บุคคลใดเป็นผู้ส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยวิธีใด	 ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของ 
ผู้นั้น

ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล	 ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล	 หากข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ส่งโดย

(๑)		บุคคลผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนผู้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น	หรือ
(๒)	 ระบบข้อมูลท่ีผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนผู้ส่งข้อมูลได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าให้

สามารถท�างานได้โดยอัตโนมัติ
มาตรา ๑๖	 ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและชอบท่ีจะด�าเนินการไป

ตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้	ถ้า
(๑)		ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการท่ีได้ตกลงกับผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น

ของผู้ส่งข้อมูล	หรือ
(๒)		ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับนั้นเกิดจากการกระท�าของบุคคลซึ่งใช้วิธีการที่ผู้ส่งข้อมูลใช้

ในการแสดงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันเป็นของผู้ส่งข้อมูล	 ซึ่งบุคคลนั้นได้ล่วงรู้โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลนั้นกับผู้ส่งข้อมูลหรือผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนผู้ส่งข้อมูล

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ	ถ้า	
(๑)	 ในขณะนั้นผู้รับข้อมูลได้รับแจ้งจากผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับนั้นมิใช่ของ 

ผู้ส่งข้อมูล	และในขณะเดียวกันผู้รับข้อมูลมีเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งนั้น	หรือ	
(๒)	 กรณีตามวรรคหนึ่ง	 (๒)	 เมื่อผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ใช่ของผู้ส่ง

ข้อมูล	หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร	หรือด�าเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว
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15-70 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

มาตรา ๑๗	ในกรณีตามมาตรา	๑๕	หรือมาตรา	๑๖	วรรคหนึ่ง	ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล	ผู้รับ
ข้อมูลมีสิทธิ์ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับน้ันถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูลและสามารถด�าเนินการไปตาม
ข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์นัน้ได้	เว้นแต่ผู้รบัข้อมลูได้รูห้รอืควรจะได้รูว่้าข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทีไ่ด้รบันัน้มข้ีอผดิพลาดอัน
เกดิจากการส่ง	หากผูร้บัข้อมลูได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรหรอืด�าเนนิการตามวธิกีารทีไ่ด้ตกลงกนัไว้ก่อนแล้ว

มาตรา ๑๘	 ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูลที่แยกจากกัน	 และ
สามารถด�าเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดนั้นได้	 เว้นแต่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชุดนั้นจะซ�้ากับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อีกชุดหนึ่ง	และผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ�้า	
หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือด�าเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว

มาตรา ๑๙	 ในกรณีที่ต้องมีการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 ไม่ว่าผู้ส่งข้อมูลได้ร้องขอหรือตกลง
กบัผูร้บัข้อมูลไว้ก่อนหรอืขณะทีส่่งข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์หรอืปรากฏในข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

(๑)		ในกรณีท่ีผู้ส่งข้อมูลมิได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหรือวิธีการใดโดย
เฉพาะ	 การตอบแจ้งการรับอาจท�าได้ด้วยการติดต่อส่ือสารจากผู้รับข้อมูล	 ไม่ว่าโดยระบบข้อมูลที่ท�างานโดย
อัตโนมัติหรือโดยวิธีอื่นใด	หรือด้วยการกระท�าใดๆ	ของผู้รับข้อมูลซึ่งเพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รับข้อมูล
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว

(๒)		ในกรณทีีผู่ส่้งข้อมลูก�าหนดเงือ่นไขว่าจะถอืว่ามกีารส่งข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ต่อเมือ่ได้รบัการตอบแจ้ง
การรบัจากผูร้บัข้อมลู	ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารส่งข้อมลูอิเลก็ทรอนกิส์จนกว่าผูส่้งข้อมลูจะได้รบัการตอบแจ้งการรบัแล้ว

(๓)		ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้ก�าหนดเงื่อนไขตามความใน	 (๒)	 และผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบแจ้งการ 
รับนั้นภายในเวลาที่ก�าหนดหรือตกลงกัน	หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่มิได้ก�าหนดหรือตกลงเวลาไว้

(ก)		ผู้ส่งข้อมลูอาจส่งค�าบอกกล่าวไปยงัผูร้บัข้อมลูว่าตนยงัมไิด้รบัการตอบแจ้งการรบัและก�าหนด
ระยะเวลาอันสมควรให้ผู้รับข้อมูลตอบแจ้งการรับ	และ

(ข)		หากผูส่้งข้อมลูมไิด้รบัการตอบแจ้งการรบัภายในระยะเวลาตาม	(ก)	เมือ่ผู้ส่งข้อมลูบอกกล่าว
แก่ผู้รับข้อมูลแล้ว	 ผู้ส่งข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมิได้มีการส่งเลยหรือผู้ส่งข้อมูลอาจใช้สิทธ์ิ 

อื่นใดที่ผู้ส่งข้อมูลมีอยู่ได้
มาตรา ๒๐	 ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล	 ให้สันนิษฐานว่าผู้รับข้อมูล 

ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องแล้ว	 แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมิให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้
รับนั้นถูกต้องตรงกันกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ส่งข้อมูลได้ส่งมา

มาตรา ๒๑	 ในกรณีที่ปรากฏในการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
ผู้รับข้อมูลได้รับเป็นไปตามข้อก�าหนดทางเทคนิคที่ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลได้ตกลงหรือระบุไว้ในมาตรฐานซึ่งใช้
บังคับอยู่	ให้สันนิษฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปนั้นได้เป็นไปตามข้อก�าหนดทางเทคนิคทั้งหมดแล้ว

มาตรา ๒๒	 การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อ	 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล

มาตรา ๒๓	 การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลของผู้รับข้อมูลหากผู้รับข้อมูลได้ก�าหนดระบบข้อมูลที่ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้

โดยเฉพาะ	 ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้ก�าหนดไว้นั้น	แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบข้อมูลอื่นของผู้รับข้อมูลซึ่ง
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15-71จริยธรรม วิชาชีพ และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

96101-15 ครั้งที่	5	(10.05.59)	เครื่อง	A2/i6		Golf  
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2/58  -ZA

มิใช่ระบบข้อมูลที่ผู ้รับข้อมูลก�าหนดไว้	 ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาท่ีได้เรียกข้อมูล
อเิลก็ทรอนกิส์จากระบบข้อมลูนัน้ความในมาตรานีใ้ห้ใช้บงัคบัแม้ระบบข้อมลูของผูร้บัข้อมูลตัง้อยู่ในสถานทีอี่กแห่ง
หนึ่งต่างหากจากสถานที่ที่ถือว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา	๒๔

มาตรา ๒๔	การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ให้ถือว่า	ได้ส่ง	ณ	ที่ท�าการงานของผู้ส่งข้อมูล	หรือ
ได้รับ	ณ	ที่ท�าการงานของผู้รับข้อมูล	แล้วแต่กรณี

ในกรณีท่ีผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีท่ีท�าการงานหลายแห่ง	 ให้ถือเอาที่ท�าการงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
กับธุรกรรมนั้นเป็นท่ีท�าการงานเพ่ือประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง	 แต่ถ้าไม่สามารถก�าหนดได้ว่าธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้อง
กับที่ท�าการงานแห่งใดมากที่สุด	ให้ถือเอาส�านักงานใหญ่เป็นสถานที่ที่ได้รับหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

ในกรณทีีไ่ม่ปรากฏทีท่�าการงานของผูส่้งข้อมูลหรอืผูร้บัข้อมลู	ให้ถอืเอาถิน่ทีอ่ยูป่กตเิป็นสถานท่ีทีส่่งหรอื
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ความในมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับกับการส่งและการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทางโทรเลขและ
โทรพิมพ์	หรือวิธีการสื่อสารอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒๕	 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระท�าตามวิธีการแบบปลอดภัยที่ก�าหนดในพระราช
กฤษฎีกา	ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้

หมวด ๒

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๒๖	ลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนีใ้ห้ถอืว่าเป็นลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่ชือ่ถอื
ได้

(๑)		ข้อมลูส�าหรบัใช้สร้างลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์นัน้ได้เชือ่มโยงไปยงัเจ้าของลายมอืชือ่โดยไม่เชือ่มโยง
ไปยังบุคคลอื่นภายใต้สภาพที่น�ามาใช้

(๒)		ในขณะสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น	 ข้อมูลส�าหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้
การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอื่น

(๓)		การเปล่ียนแปลงใดๆ	 ท่ีเกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	 นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นสามารถจะตรวจ
พบได้	และ

(๔)		ในกรณีท่ีกฎหมายก�าหนดให้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วนและ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ	 การเปล่ียนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์บทบัญญัติในวรรคหน่ึง	 ไม่เป็นการจ�ากัดว่าไม่มีวิธีการอื่นใดที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือชื่อ
อเิล็กทรอนกิส์ทีเ่ชือ่ถอืได้	หรอืการแสดงพยานหลกัฐานใดเกีย่วกบัความไม่น่าเชือ่ถือของลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์

มาตรา ๒๗	 ในกรณีมีการใช้ข้อมูลส�าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีผลตามกฎหมาย	เจ้าของลายมือชื่อต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

(๑)		ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรเพือ่มใิห้มกีารใช้ข้อมลูส�าหรบัใช้สร้างลายมอืชือ่อิเลก็ทรอนกิส์โดยไม่
ได้รับอนุญาต

(๒)		แจ้งให้บุคคลท่ีคาดหมายได้โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะกระท�าการใดโดยขึ้นอยู ่กับลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	ทราบโดยมิชักช้า	เมื่อ
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(ก)			 เจ้าของลายมือชื่อรู้หรือควรได้รู้ว่าข้อมูลส�าหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นสูญหาย	
ถูกท�าลาย	ถูกแก้ไข	ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ	หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

(ข)		เจ้าของลายมอืชือ่รูจ้ากสภาพการณ์ทีป่รากฏว่ากรณมีคีวามเสีย่งมากพอทีข้่อมลูส�าหรบัใช้สร้าง

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	สูญหาย	ถูกท�าลาย	ถูกแก้ไข	ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ	หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์

(๓)		ในกรณมีกีารออกใบรบัรองสนบัสนนุการใช้ลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์	จะต้องใช้ความระมดัระวงัตาม
สมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระส�าคัญทั้งหมด	 ซึ่งกระท�าโดยเจ้าของลายมือชื่อ 
เกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง	หรือตามที่มีการก�าหนดในใบรับรอง

มาตรา ๒๘	 ในกรณีมีการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทาง
กฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้บริการออกใบรับรองต้องด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

(๑)		ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนได้แสดงไว้
(๒)		ใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการแสดงสาระส�าคัญ

ทั้งหมดที่ตนได้กระท�าเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง	หรือตามที่มีการก�าหนดในใบรับรอง
(๓)		จดัให้มวีธิกีารในการเข้าถงึโดยสมควร	ให้คูก่รณท่ีีเกีย่วข้องสามารถตรวจสอบข้อเทจ็จริงในการแสดง

สาระส�าคัญทั้งหมดจากใบรับรองได้	ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก)		การระบุผู้ให้บริการออกใบรับรอง
(ข)		เจ้าของลายมอืชือ่ซึง่ระบใุนใบรบัรองได้ควบคมุข้อมลูส�าหรบัใช้สร้างลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์

ในขณะมีการออกใบรับรอง

(ค)		ข้อมลูส�าหรบัใช้สร้างลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์มผีล	ใช้ได้ในขณะหรอืก่อนทีม่กีารออกใบรบัรอง
(๔)			จัดให้มีวิธีการเข้าถึงโดยสมควร	 ให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบกรณีดังต่อไปนี้จากใบ 

รับรองหรือจากวิธีอื่น
(ก)		วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ
(ข)		ข้อจ�ากัดเก่ียวกับวัตถุประสงค์และคุณค่าที่มีการน�าข้อมูลส�าหรับใช้สร้างลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับรอง
(ค)		ข้อมูลส�าหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์ใช้ได้และไม่สูญหายถูกท�าลาย	ถูก

แก้ไข	ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ	หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(ง)		ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองได้ระบุไว้
(จ)		การมีวิธีการให้เจ้าของลายมือชื่อส่งค�าบอกกล่าวเมื่อมีเหตุตามมาตรา	๒๗	(๒)
(ฉ)		การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ

(๕)		ในกรณีที่มีบริการตาม	 (๔)	 (จ)	 บริการนั้นต้องมีวิธีการท่ีให้เจ้าของลายมือชื่อสามารถแจ้งได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามมาตรา	 ๒๗	 (๒)	 และในกรณีท่ีมีบริการตาม	 (๔)	 (ฉ)	 บริการนั้นต้องสามารถเพิกถอน
ใบรับรองได้ทันการ

(๖)		ใช้ระบบ	วิธีการ	และบุคลากรที่เชื่อถือได้ในการให้บริการ
มาตรา ๒๙	ในการพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบ	วิธีการ	และบุคลากรตามมาตรา	๒๘	(๖)	ให้ค�านึง

ถึงกรณีดังต่อไปนี้
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(๑)		สถานภาพทางการเงิน	บุคลากร	และสินทรัพย์ที่มีอยู่
(๒)		คุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
(๓)		วิธีการออกใบรับรอง	การขอใบรับรอง	และการเก็บรักษาข้อมูลการให้บริการนั้น
(๔)		การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเจ้าของลายมือชื่อที่ระบุในใบรับรอง	 และผู้ที่อาจคาดหมายได้ว่า

จะเป็นคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
(๕)		ความสม�่าเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
(๖)		องค์กรทีใ่ห้การรับรองหรอืให้บรกิารออกใบรบัรองเกีย่วกบัการปฏบิติัหรอืการมอียูข่องส่ิงทีก่ล่าวมา

ใน	(๑)	ถึง	(๕)
(๗)		กรณีใดๆ	ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
มาตรา ๓๐	คู่กรณีที่เกี่ยวข้องต้องด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้
(๑)		ด�าเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๒)		ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง	ต้องมีการด�าเนินการตามสมควร	ดังนี้

(ก)	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง	การพักใช้	หรือการเพิกถอนใบรับรอง	และ
(ข)	ปฏิบัติตามข้อจ�ากัดใดๆ	ที่เกี่ยวกับใบรับรอง

มาตรา ๓๑	ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้องค�านึงถึง
(๑)		สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สร้างหรือใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	หรือ
(๒)		สถานที่ท�าการงานของผู้ออกใบรับรองหรือเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใบรับรองที่ออกในต่าง

ประเทศให้มีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับใบรับรองที่ออกในประเทศ	หากการออกใบรับรองดังกล่าวได้
ใช้ระบบทีเ่ชือ่ถอืได้ไม่น้อยกว่าระบบทีเ่ชือ่ถอืได้ตามพระราชบญัญตัน้ีิลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีส่ร้างหรอืใช้ในต่าง
ประเทศให้ถือว่ามีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในประเทศ	 
หากการสร้างหรือใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ใช้ระบบที่เชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เชื่อถือได้ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ในการพิจารณาว่าใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดมีความเชื่อถือได้ตามวรรคสองหรือ
วรรคสาม	ให้ค�านึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศและปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

หมวด ๓
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๓๒	บคุคลย่อมมสีทิธิป์ระกอบธรุกจิบรกิารเกีย่วกบัธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์แต่ในกรณทีีจ่�าเป็น
เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์	หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อถือและยอมรับใน
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน	 ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนด
ให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการท่ีต้องแจ้งให้ทราบ	 ต้องขึ้นทะเบียน	
หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนก็ได้ในการก�าหนดให้กรณีใดต้องแจ้งให้ทราบ	 ต้องขึ้นทะเบียน	 หรือต้องได้รับใบ
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 ให้ก�าหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการป้องกันความเสียหายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้นในการนี้	 จะก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง 
แห่งใดเป็นผู้รบัผดิชอบในการควบคมุดแูลในพระราชกฤษฎกีาดังกล่าวกไ็ด้ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎกีาตาม
วรรคหนึ่ง	 ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสม	 และน�าข้อมูลที่ได้รับมาประกอบ
การพิจารณา
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มาตรา ๓๓	 ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ	หรือต้องขึ้นทะเบียน	 ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้อง
แจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา	
และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียนให้ออกใบรับแจ้งหรือ
ใบรับขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งหรือการขึ้นทะเบียนในวันที่ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน	 และให้ผู้แจ้ง
หรือผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน	 แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่
ก�าหนดในพระราชกฤษฎกีาตรวจพบในภายหลงัว่าการแจ้งหรอืขึน้ทะเบยีนไม่ถกูต้องหรอืไม่ครบถ้วน	ให้มอี�านาจ
สั่งผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่งดังกล่าว

ในการประกอบธุรกิจ	 ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

ถ้าผูแ้จ้งหรอืผูข้ึน้ทะเบยีนตามวรรคหนึง่ไม่แก้ไขการแจ้งหรอืขึน้ทะเบยีนให้ถูกต้องหรอืครบถ้วนตามวรรค
สอง	 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม	 ให้คณะกรรมการพิจารณามีค�าส่ัง
ลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท	โดยค�านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท�าผิด	และในกรณีที่
เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีค�าสั่งให้ผู้นั้นด�าเนินการใดๆ	เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนดและถ้าผู้ถูก
ลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช�าระค่าปรับทางปกครอง	 ให้น�าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม	และในกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ด�าเนินการบังคับ
ตามค�าสั่ง	ให้คณะกรรมการมีอ�านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับช�าระค่าปรับ	ในการนี้	ถ้าศาลปกครองเห็น
ว่าค�าสัง่ให้ช�าระค่าปรบันัน้ชอบด้วยกฎหมายกใ็ห้ศาลปกครองมอี�านาจพจิารณาพพิากษาและบังคบัให้มีการยดึหรอื
อายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช�าระค่าปรับได้

ในกรณผีูก้ระท�าผดิตามวรรคสีไ่ม่ด�าเนนิการแก้ไขตามค�าส่ังของคณะกรรมการหรอืกระท�าความผดิซ�า้อกี	
ให้คณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นประกอบธุรกิจตามที่ได้แจ้งหรือขึ้นทะเบียนอีกต่อไป

มาตรา ๓๔	 ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต	 ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวยื่นค�าขอรับใบ
อนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต	 หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต	 การออกใบอนุญาต	 การต่ออายุใบ
อนุญาต	 การคืนใบอนุญาต	 และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา

ในการประกอบธุรกิจ	 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง	 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในพระราช
กฤษฎีกา	 ประกาศท่ีคณะกรรมการก�าหนดหรือเง่ือนไขในใบอนุญาตในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม	 ให้คณะ
กรรมการพจิารณามคี�าสัง่ลงโทษปรบัทางปกครองไม่เกนิสองล้านบาท	โดยค�านงึถงึความร้ายแรงแห่งพฤตกิรรมท่ี
กระท�าผิด	 และในกรณีท่ีเห็นสมควร	 คณะกรรมการอาจมีค�าส่ังให้ผู้นั้นด�าเนินการใดๆ	 เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมได้	ทั้งนี้	ให้น�าความในมาตรา	๓๓	วรรคห้า	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ถ้าผู้กระท�าความผิดตามวรรคสี่ไม่ด�าเนินการแก้ไขตามค�าสั่งของคณะกรรมการหรือกระท�าความผิดซ�้า
อีก	ให้คณะกรรมการมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๔

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

มาตรา ๓๕	ค�าขอ	การอนุญาต	การจดทะเบียน	ค�าสั่งทางปกครอง	การช�าระเงิน	การประกาศ	หรือการ
ด�าเนินการใดๆ	 ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ	 ถ้าได้กระท�าในรูปของข้อมูล
อเิล็กทรอนกิส์ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา	ให้น�าพระราชบญัญัตินีม้าใช้บงัคบัและให้
ถือว่ามีผล	 โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้น
ก�าหนด	 ทั้งนี้	 ในพระราชกฤษฎีกาอาจก�าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องกระท�าหรืองดเว้นกระท�าการใดๆ	 หรือให้
หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อก�าหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง	 พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
บรกิารเกีย่วกบัธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ต้องแจ้งให้ทราบ	ต้องขึน้ทะเบยีน	หรอืต้องได้รบัใบอนญุาต	แล้วแต่กรณ	ี
ก่อนประกอบกิจการก็ได้	 ในกรณีนี้	 ให้น�าบทบัญญัติในหมวด	 ๓	 และบทก�าหนดโทษที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับโดย
อนุโลม

หมวด ๕

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๓๖	ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง	เรียกว่า	“คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”	ประกอบ
ด้วย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	เป็นประธานกรรมการ	ปลดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร	เป็นรองประธานกรรมการและกรรมการอืน่อกีจ�านวนสิบสองคนซ่ึงคณะรฐัมนตรแีต่งต้ัง
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	 ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ด้านนิติศาสตร์	 ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร	์ 
ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์	ที่ได้รับการสรรหาด้านละสองคน	ทั้งนี้	ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนหนึ่งของแต่ละด้านต้องมาจากภาคเอกชน	 และให้หัวหน้าส�านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นกรรมการและเลขานุการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

ให้เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
มาตรา ๓๗	ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑)		เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่วางนโยบายการส่งเสรมิและพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	ตลอด

จนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
(๒)		ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๓)		เสนอแนะหรือให้ค�าปรึกษาต่อรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้
(๔)		ออกระเบยีบหรอืประกาศเกีย่วกบัลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส์เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี	้หรอื

ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
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15-76 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(๕)		ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือกฎหมายอื่นในการปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๘	กรรมการผูท้รงคณุวฒิุมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสามปีกรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบั
แต่งตั้งอีกได้	แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

มาตรา ๓๙	นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๓๘	กรรมการผูท้รงคณุวุฒพ้ินจากต�าแหน่ง	
เมื่อ

(๑)		ตาย
(๒)		ลาออก
(๓)		คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย	 บกพร่อง	 หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อน

ความสามารถ
(๔)		เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕)		ได้รับโทษจ�าคุกโดยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๔๐	 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา	 ๓๙	 ให้ถือว่าคณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่	 และให้ด�าเนินการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
กรรมการพ้นจากต�าแหน่งให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา ๔๑	 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทัง้หมดจงึเป็นองค์ประชมุถ้าประธานกรรมการไม่มาประชมุหรอืไม่อาจปฏบิติัหน้าทีไ่ด้	ให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหน่ึงท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	 กรรมการ
คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด

มาตรา ๔๒	คณะกรรมการมอี�านาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใด
แทนคณะกรรมการก็ได้ให้น�าความในมาตรา	๔๑	มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๔๒/๑	ให้คณะกรรมการได้รบัเบ้ียประชมุและประโยชน์ตอบแทนอืน่ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะรัฐมนตรี
ก�าหนดคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา	 ๔๒	 ให้ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด

มาตรา ๔๓	 ให้จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนราชการในส�านักงาน
ปลัดกระทรวง	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
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หมวด ๖

บทก�าหนดโทษ

มาตรา ๔๔	ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา	 ๓๓	 วรรคหนึ่ง	 หรือโดยฝ่าฝืน	 ค�าส่ังห้ามการ
ประกอบธรุกจิของคณะกรรมการตามมาตรา	๓๓	วรรคหก	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึง่ปี	หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่
แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๔๕	 ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา	๓๔	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา ๔๖	 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่กระท�าโดยนิติบุคคล	 ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
หรือผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของนิติบุคคล	 ต้องรับผิดในความผิดนั้นด้วยเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น
หรือมีส่วนร่วมในการกระท�าความผิดนั้น




