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บทที่ 1  

บทนํา 

 
1. สารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข 

สารสนเทศ (Information) เกิดจากการนําข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์
และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สารสนเทศที่เป็น ความรู้ที่เกิดจาก
วิทยุ โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รอบตัวบุคคลที่อาจมาจาก วิทยุ โทรทัศน์ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ดาวเทียม โทรศัพท์ เคร่ืองจักร ที่เก่ียวกับสารสนเทศได้ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม ่ 

สารสนเทศจึงหมายถึง ผลลัพธ์ของการประมวลผล การจัดดําเนินการ และการเข้าประเภท
ข้อมูล โดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้น  

คําว่า "สารสนเทศ" และ "ข้อมูล" มีการใช้สลับกันอยู่บ้าง แต่สองคํานี้มีข้อแตกต่างที่เด่นชัดคือ 
ข้อมูลเป็นกลุ่มของข้อความที่ไม่ได้จัดการรูปแบบ และไม่สามารถนํามาใช้งานได้จนกว่าจะมีการจัด
ระเบียบและดึงออกมาใช้ในรูปแบบสารสนเทศ การแสดงผลลัพธ์ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผล
ลัพธ์มีมาก สามารถแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นรูปภาพหรือคําพูด ตลอดจนพิมพ์ออกมาที่กระดาษ การ
แสดงผลลัพธ์มีทั้งที่แสดงเป็นภาพ เป็นเสียง เป็นวีดิทัศน์ เป็นต้น และสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน 

ดังนั้น สารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข (Medical and Public Health 
Informatics) เป็นขอบเขตของงานวิชาการหรือวิชาชีพในด้าน 1) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแพทย์ 2) 
การศึกษาและทฤษฎีการพัฒนาของข้อมูลกระบวนการความรู้และความคิดของผู้ประกอบการและผู้ใช้ ซึ่ง
เป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมความรู้ของแพทย์ พยาบาล และผู้ใช้ทั้งหมดของอุปกรณ์
สารสนเทศ 

อย่างไรก็ตาม ในทางนิติศาสตร์ไทย ไม่ได้ใช้คําว่า "สารสนเทศ" แต่ใช้คําว่า "ข้อมูลข่าวสาร" ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้นิยามไว้ดังนี ้

“มาตรา 4 'ข้อมูลข่าวสาร' หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเท็จจริง ข้อมูล 
หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน วิธีการใด ๆ และไม่
ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได"้ 
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ในหนังสือเล่มนี้ สารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงให้ความหมายว่า ข้อมูลข่าวสารที่
เกิดจากการนําเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการแพทย์
และสาธารณสุข เช่น การตรวจ การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรค ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 

1) ข้อมูลข่าวสารด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพื่อการตรวจและวินิจฉัยโรค เคร่ืองเอกซเรย์ 
เคร่ืองโทโมกราฟีแบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายภาพแบบนิวเคลียร์แมกนิติกเร โซแนน์อิมเมจ เคร่ือง
ถ่ายภาพโดยเรดิโอกราฟฟี เคร่ืองอุลตราซาวด์ เคร่ืองตรวจการรับฟังเสียง เป็นต้น 

2) ข้อมูลของการรักษาพยาบาล ผลของการวินิจฉัยโรค 
3) ข้อมูลการป้องกันโรค และการควบคุมโรค 
4) ข้อมูลข่าวสารทางของวิธีการที่ใช้ในทางการแพทย์ ในการพัฒนาบางคร้ัง ต้องอาศัย

เทคโนโลยี เทคนิค และวิธีการต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคนิคทางด้านวิศวกรรม ได้แก่ การ
พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ ซึ่งเก็บตัวอย่างมาจากผู้ป่วย การสร้างเด็กหลอดแก้ว การหาสาเหตุและการ
รักษาโรคที่เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรม อุตสาหกรรมการผลิตยา การผลิตเซรุ่ม การผลิตวัคซีน
ป้องกันโรค 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้กับการรักษาพยาบาลได้อย่างกลมกลืน  
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในด้านการแพทย์ตั้งแต่ระดับง่ายๆ คือช่วยในการบันทึกและ
จัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับผู้ป่วยและประวัติการรักษาจนถึงระดับสูงที่มีความซับซ้อนมากคือ ช่วยในการ
วิเคราะห์โรคและเฝ้าสังเกตความผิดปกติของผู้ป่วยและการระบาดของโรค การบันทึกข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวกับการรักษาอยู่ในรูปของไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ลดความผิดพลาดจากการรักษา  การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแพทย์  ทั้งในด้านของการสั่งจ่ายยา  
เก็บข้อมูลการรักษาและเก็บข้อมูลที่ได้จากห้องแลป ช่วยให้การผิดพลาดในการรักษาพยาบาลลดลงได้
มากถึงร้อยละ 80  ผลดีนี้เป็นแรงจูงใจประการหนึ่งที่ทําให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับช่วยใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (Decision Support System) ระบบช่วยในการตัดสินใจนี้จะ
ช่วยแพทย์ในการวิเคราะห์ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนเนื่องจากตัวยาหรือปริมาณของยาที่ผู้ป่วยได้รับด้วย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบน้ําหนัก ผลการวิเคราะห์โรค ยารักษาโรคตัวอ่ืนๆ ที่ผู้ป่วยได้รับ รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับส่วนอ่ืนๆ ของผู้ป่วย นอกจากนั้นระบบยังมีการเปรียบเทียบข้อมูลการรักษา
ระหว่างกลุ่มของผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายกันได้อีกด้วย ซึ่งการเปรียบเทียบนี้จะช่วยให้แพทย์ทราบว่า  ยา
ชนิดใดมีผลดีที่สุดสําหรับในแต่ละอาการของโรค 

 
 



กฎหมายที่เกีย่วกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

 

3 
 

2. หลักกฎหมายทีเ่กี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 4 ให้ความหมายของคําว่า  

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” ว่าหมายถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา 
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมี
เลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้ว
ด้วย และ 

ความหมายของ “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ว่าหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับเอกชน สามารถสรุปหลักการของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ได้ ดังนี ้

1. สิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานของรัฐ  
2. สิทธิในการได้รับคําชี้แจงและเหตุผลจากรัฐ  
3. รัฐต้องส่งเสริมสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของประชาชน รวมทั้งการตรวจสอบการใช้

อํานาจรัฐทุกระดบั  
4. หลักการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล  
5. การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

ประเภทของข้อมูลข่าวสารของราชการ  
1. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้  
2. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่อาจเปิดเผยก็ได/้ข้อมูลข่าวสารลับ  
3. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
4. เอกสารประวัติศาสตร์  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ แยกเป็น 5 กรณีคือ  
1. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 

7) เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
สถานที่ ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนํา ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ กฎ มติ
คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียนระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่
จัดให้มีข้ึนโดยมี สภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 3.2 ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (มาตรา 9) เช่น ผลการ
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พิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่ง ที่เก่ียวข้อง ในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี สัญญาสัมปทาน สัญญา
ที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทํา บริการสาธารณะ ฯลฯ 
การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 9 - ถ้ามีส่วนต้องห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลตามาตรา 14 หรือ 15 อยู่ด้วย 
ให้ลบหรือตัดทอน หรือทําโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลนั้น บุคคลไม่ว่ามีส่วนได้สว่นเสีย
เก่ียวข้องหรือไม่ ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องได้ โดยหน่วยงานอาจ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการนั้นได ้

2. ข้อมูลข่าวสารของราชการทีห่น่วยงานของรัฐต้องจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นควา้ (มาตรา 
26) ซึ่งจะได้แก่ เอกสารทางประวัติศาสตร์ทัง้หลาย 

3. ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ีกฎหมายเฉพาะ กําหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วย
วิธีการอย่างอ่ืน (มาตรา 10) 

4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามคําร้องขอของประชาชน (มาตรา 11) เป็นการ
จัดข้อมูลข่าวสารให้ตามที่มีผู้มาขอยื่นคําขอกับหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ขอต้องระบุคาขอข้อมูลให้เข้าใจ
ได้ตามสมควร 1) หน่วยงานจัดให้ ภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ขอจํานวนมาก หรือ บ่อยคร้ัง 2) ถ้าไม่
มีให้แนะนําไปยื่นยังหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 3) ข้อมูลที่หน่วยงานอ่ืนจัดทําและห้ามเปิดเผย ให้ส่งคํา
ขอให้หน่วยงานอ่ืนพิจารณา 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
38 กําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผลการดําเนนิการให้ประชาชนผู้สอบถามทราบภายใน 15 วัน 

มติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547  
1. กรณีประชาชนขอข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานรัฐมีพร้อมอยู่แลว้ให้ดําเนินการโดยเร็ว หรือ

ภายในวันที่ขอ  
2. ถ้าขอมากไม่สามารถดําเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ให้แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน 

และแจ้งกําหนดวนัแล้วเสร็จด้วย  ลักษณะของข้อมูลที่จัดให้  
1) เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว  
2) ไม่ต้องจัดทําข้ึนใหม่ เว้นแต่การแปรสภาพเปน็เอกสาร แต่หากเห็นว่ามิใช่การแสวงหา

ประโยชน์ทางการค้า และเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพหรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ อาจจัดหาให้ได้  
3) ไม่เป็นการห้ามหน่วยงานที่จะจัดให้ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอํานาจหน้าทีต่ามปกติ

ของหน่วยงาน  
3. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย แยกเป็น 2 กรณี คือ  



กฎหมายที่เกีย่วกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

 

5 
 

1) ข้อมูลข่าวสารของราชการทีอ่าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(มาตรา 14)  

2) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ และหน่วยงานของ
รัฐมีคําสั่ง มิให้เปิดเผย(มาตรา 15) ได้แก่ (ก) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ (ข) 
การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จตาม วัตถุประสงค์ได้ 
ไม่ว่าจะเก่ียวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม (ค) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการ
ดําเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดแต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการรายงาน ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
ข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็น หรือคําแนะนําภายในดังกล่าว (ง) การเปิดเผยจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด (จ) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิ ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร (ฉ) ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มา โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนําไป
เปิดเผยต่อผู้อ่ืน (ช) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ข้อมูลข่าวสารที่อาจไม่ต้องเปิดเผย โดยใช้ดลุพินจิโดยคาํนึงถึงเร่ืองต่อไปนี้ ประกอบกัน 
1) การปฏิบัติหนา้ที่ของหน่วยงานรัฐ 
2) ประโยชน์สาธารณะ 
3) ประโยชน์ของเอกชนที่เก่ียวข้อง 

4. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
1) หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา 23) เช่น จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เก่ียวข้อง
และจําเป็น เพื่อการดําเนินงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล 
ฯลฯ 

2) หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตน 
ต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลมิได้ เว้น
แต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ ต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดีต่อศาล ฯลฯ (มาตรา 24) 
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3) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน โดยมีคําขอเป็น
หนังสือ ต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอตรวจดูหรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนได้ 
(มาตรา 25 วรรคหนึ่ง) 

4) รายงานการแพทย์ที่เก่ียวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควร เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย 
ต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ (มาตรา 25 วรรคสอง) 
 

3. ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ละสาธารณสุข 
ระบบสารสนเทศเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาข้ึนจากโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ (Management Information System) มา
ประยุกต์เข้ากับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลแบบ
ต่างๆ ตามที่สถานพยาบาลนั้นต้องการ เรียกว่า ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information 
System: HIS) ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาลอย่างมีหลักเกณฑ์ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพต่างๆ 
เพื่อนํามาประกอบผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทํางาน และการตัดสินใจในด้าน
ต่างๆของผู้บริหาร โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในสถานพยาบาลเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูล
ผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสถานพยาบาล โดยการทํางานของระบบจะเป็นการทํางานแบบ 
Interactive คือ จัดการข้อมูลที่เกิดข้ึนจากแต่ละหน่วยงาน ระบบสารสนเทศสถานพยาบาล (Hospital 
Information System: HIS) ซึ่งนํามาใช้ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานพยาบาล เช่น งาน
เวชระเบียนผู้ป่วย งานบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก ห้องผา่ตัด เป็นต้น 

ระบบย่อยของระบบสารสนเทศ 
ระบบย่อยของระบบสารสนเทศสถานพยาบาลจะทําให้ได้ข้อมูลทั้งหมดเก่ียวกับสถานพยาบาล 

เช่น จํานวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการในแต่ละเดือน สรุปยอดรายรับ รายจ่างทั้งหมด จํานวนเคร่ืองมือแพทย์ที่
มีใช้และที่ต้องการเพิ่ม เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ สําหรับการวางแผนการพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ 
วางแผนดําเนินการและวางนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน
ใหญ่ๆ ดังนี ้

1. สารสนเทศทางการรักษาพยาบาล 
เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยแต่ละรายจากแต่ละแผนกที่ผู้ป่วยเข้าไป

เก่ียวข้องหรือต้องใช้บริการ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ให้
ปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ประกอบด้วย ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ ระบบงานผู้ป่วยนอก 
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ระบบงานผู้ป่วยใน ระบบงานเภสัชกรรม ระบบงานพยาธิวิทยา/ ระบบงานชันสูตร ระบบรังสีวิทยา 
ระบบงานห้องผ่าตัดและวิสัญญี ระบบงานประกันภัยสุขภาพและประกันสังคม ระบบงานหน่วยจ่ายกลาง 
ระบบงานธนาคารโลหิต ระบบงานการเงินผู้ป่วย ระบบงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน
สถานพยาบาล และระบบงานหน่วยขนย้ายผู้ป่วย  

ในทางการแพทย์ การนําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้เก่ียวกับข้อมูลภาพทางการแพทย์  ผู้ใช้ 
คือ แพทย์สาขาวิชาต่างๆ และ ผู้พัฒนา คือ ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ และ วิศวกร มาร่วมกันสร้าง

สรรค์ระบบงาน หรืออุปกรณ์เก่ียวข้องที่เหมาะสมกับการแพทย์ของไทย ภาพที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วย ทั้ง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพสีหรือ ขาวดํา ของอวัยวะต่างๆทั้งภายในและภายนอก ภาพที่สร้างเป็นภาพ

เสมือนจริงหรือสามมิติ ตัวอย่างที่ใช้บ่อย  รังสีแพทย์ ใช้การวินิจฉัยโรคด้วย ภาพอวัยวะภายในจากเอกซ

เรย์ อัลตราซาวนด์ ภาพการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร  พยาธิแพทย์  ใช้ภาพจากกล้องจุลทรรศน์  หรือ 

ภาพอวัยวะที่ได้จากการผ่าตัด รวมทั้ง นิติเวชแพทย์ที่ต้องเก็บภาพผู้ป่วยคดี  ศัลยแพทย์ ใช้ภาพทางรังสี

เพื่อการวางแผนการผ่าตัด ภาพระหว่างการผ่าตัดเพื่อเก็บในแฟ้มประวัติ  แพทย์หัวใจใช้ภาพการ

เคลื่อนไหวของหัวใจเพื่อการวินิจฉัยโรค  อายุรแพทย์และศัลยแพทย์ ใช้ภาพจากการส่องกล้องตรวจ

อวัยวะภายใน เช่น กระเพาะอาหาร  ทันตแพทย์ ใช้ภาพเพื่อการจัดฟัน การเอ็กสเรย์ฟัน เป็นต้น 
ปัจจุบันมีหลายสถานพยาบาลได้พัฒนาระบบสารสนเทศนี้ข้ึนมาใช้ในสถานพยาบาลของตนเอง

และมหีลายหน่วยงานที่พัฒนาระบบสารสนเทศนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้แต่ละสถานพยาบาลนําไปประยุกต์ใช้
เช่นกัน ตัวอย่างของระบบสารสนเทศ เช่น โปรแกรม HOSxP ซึ่งพัฒนา โดยบุคลากรที่อาสาสมัครมาจาก
หลายๆ สถานพยาบาล มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นโปรแกรม
ประเภทเปิด (open source) ซึ่งสามารถนําไปดัดแปลงแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ โดย 
ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างไร 

2. สารสนเทศด้านการบริหารและวิชาการ 
สารสนเทศด้านนี้มักพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศทางการพยาบาล มากกว่าจะแยกส่วน

เป็นของตนเอง อย่างไรก็ตาม สารสนเทศนี้มีความสําคัญในด้านการสรุปข้อมูลแต่ละด้านของ
สถานพยาบาล เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนําสารสนเทศที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกล
ยุทธ์ แผนดําเนินการและนโยบายต่างๆ ประกอบด้วย  

1) ระบบการลงทะเบยีนผูป้่วย 
2) ระบบการเงิน 
3) ระบบเงินเดือนและทรัพยากรมนุษย ์
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4) ระบบประกันคุณภาพ 
5) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้ริหาร 
6) ระบบงานศึกษา (แพทย์และพยาบาล) และระบบงานสําหรับผู้บริหารโรงพยาบาล 
ตัวอย่างระบบประชุมและงานศึกษา การแพทย์ทางไกลหรือโทรเวชกรรม (Telemedicine) 

ซึ่งเป็นการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานทางการแพทย์โดยการส่งสัญญาณผ่านสื่อ
อาจเป็นสัญญาณดาวเทียม หรือใยแก้วนําแสงควบคู่ไปกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แพทย์ต้นทางกับ
แพทย์ปลายทางติดต่อกันด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียงทําให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลคนไข้ระหว่าง
กันและกัน เช่น ฟิล์มเอ็กซเรย์ คลื่นหัวใจ ประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบ คือ 

1. ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
2. ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Medical Consultation) 
3. ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Learning) 
4. ระบบเชื่อมเครือข่ายข้อมูลและโทรศัพท ์
ระบบเชื่อมเครือข่ายข้อมูลและโทรศัพท์ (Data and Voice Network) ระบบเชื่อมเครือข่าย

ข้อมูลเป็นระบบการใช้งานเชื่อมต่อจากโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็นจุดติดตั้งของโครงการฯ มายังสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้บริการทางด้านเครือข่ายข้อมูลต่างๆ  

ตัวอย่าง ระบบการจัดหมวดหมู่โรค ICD (International Statistical Classification of 
Disease and Related Health Problems Tenth Revision) เพื่อใช้จัดหมวดหมู่โรคและการ
บาดเจ็บชนิดต่างๆ สําหรับการรายงานโรคหรือปัญหาสุขภาพทั่วไป (disease and related health 
problems) ที่มีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนําข้อมูลที่ได้รับการรายงานไปใช้ในทางระบาดวิทยา 
เพื่อวางแผนควบคุมและป้องกันโรคต่อไป ICD ที่ใช้ในปัจจุบันนี้เป็นฉบับที่ได้รับการปรังปรุงคร้ังที่ 10 
หรือเรียกย่อๆ ว่า ICD-10สําหรับงานทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั้น มี
วัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพของผู้สัมผัสกับสิ่งคุกคามจากสิ่งแวดล้อมการทํางานหรือสิ่งแวดล้อมทั่วไป 
การรายงานผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อาการ อาการแสดง และโรคที่เกิดจากการทํางานหรือ
สิ่งแวดล้อม จึงมีความสําคัญเฉกเช่นเดียวกันกับการรายงานโรคทั่วไป คือช่วยให้ทราบระบาดวิทยา
และนําไปสู่การวางนโยบาย มาตรการในการควบคุมและป้องโรคแต่เนื่องจาก การวินิจฉัยโรคจากการ
ทํางาน (Occupational Diseases) มีบัญชีการวินิจฉัยโรคแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ยังไม่
มาตรฐานเดียวกันที่ใช้เป็นสากล จึงทําให้การรายงานโรคจากการทํางานและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าความ
เป็นจริง  
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สําหรับประเทศไทย การรายงานโรคจากการทํางานในปัจจุบันใช้แบบรายงาน รง. 506 และ 
รง.506/2 ของสํานักระบาดวิทยา ซึ่งยังมีข้อจํากัดอยู่บางประการ คือเป็นรายงานเชิงระบาดวิทยาซึ่ง
จะรายงานทั้งผู้ป่วยที่สงสัยและผู้ป่วยยืนยันรวมกัน ไม่ครอบคลุมโรคจากการทํางานและสิ่งแวดล้อม
ทุกโรค และที่สําคัญคือแพทย์บางส่วนยังไม่ทราบว่ามีระบบนี้อยู่ จึงทําให้การรายงานโรคจากการ
ทํางานหรือสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าความเป็นจริง การนําระบบ ICD – 10 ซึ่งเป็นระบบที่รู้จักกันทั่วไปมา
ใช้ในการติดตามสถิติโรคจากการทํางาน จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาทดแทนได ้

ตัวอย่าง ระบบการส่งข้อความทันทีระหว่างสองคนหรือกลุ่มคนในเน็ตเวิร์กเดียวกัน เรียกว่า 
“instant messaging” (IM) การประยุกต์ใช้ IM กับระบบโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ได้รับ
ทราบข้อมูลที่ต้องการในลักษณะการสนทนาตอบโต้ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ (Chat Robot) เมื่อ
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาลในคร้ังแรก ทางโรงพยาบาลจะให้ username และ password 
แก่ผู้ป่วย เพื่อนําไปใช้ในการเข้า login ใน ระบบ IM ที่ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาไว้ นอกจากนั้นผู้ป่วยยัง
จะได้รับแผ่นโปรแกรมที่สามารถนําไปติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ป่วยที่ต้องการใช้ IM หรือผู้ป่วย
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลได้อีกช่องทางหนึ่ง  หรือถ้าไม่ได้เป็นผู้ป่วยของทาง
โรงพยาบาลก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเพื่อสมัครสมาชิกของโรงพยาบาล แล้วจะได้ 
Username กับ Password และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม IM ของทางโรงพยาบาลได้เหมือนกัน 

 ในกรณีถ้าผู้ป่วยรายใดมีความประสงค์ที่จะต้องการนัดกับทางแพทย์ล่วงหน้า ก็สามารถ login 
username password ที่ทางโรงพยาบาลให้ไว้ เมื่อผู้ป่วย login เข้ามาในระบบแล้ว ทางโรงพยาบาลมี 
Robot ที่ค่อยรับการติดต่อสื่อสารกับทางผู้ป่วย โดยทาง Robot จะสอบถามรายละเอียดของตัวผู้ป่วยที่
ต้องการจะนัดกับทางแพทย์ โดยจะมีรายละเอียดที่สําคัญในการสอบถามคือ ชื่อ นามสกุล เพศ ผู้ป่วย
ต้องการตรวจกับแพทย์สาขาใด วัน เวลาที่สะดวก อาการป่วยเบื้องต้นของผู้ป่วย หลังจากนั้น ทาง Robot
จะเข้าไปที่ระบบโรงพยาบาล เพื่อเข้าไปตรวจสอบแพทย์ที่ตรงกับสาขาที่ผู้ป่วยต้องการ หลังจากที่ Robot 
ได้ตรวจสอบข้อมูลที่กําหนดไว้แล้ว ก็สามารถกลับไปตอบผู้ป่วยได้ว่า ผู้ป่วยจะต้องเข้ามารับการรักษา
เวลาใด วันไหน และแพทย์ที่รับการรักษาคือแพทย์ท่านใด ผู้ป่วยที่ต้องการนัดเพื่อรับการรักษาจากแพทย์ 
ทางระบบ IM ยังสามารถติดต่อกับแพทย์ที่ต้องการทราบข้อมูลวัน เวลา ชื่อ นามสกุล อาการเบื้องต้นของ
ผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษากับแพทย์อีกด้วย โดยทางโรงพยาบาลได้ให้ usename และ password 
แก่ทางแพทย์ด้วย แพทย์ยังสามารถตรวจสอบการเข้าประชุมทั้งในและนอกสถานที่ได ้

3. สารสนเทศด้านงานวิศวกรรมการแพทย ์
สารสนเทศด้านงานวิศวกรรมการแพทย์ ประกอบด้วย ระบบงานด้านบริหารจัดการเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ระบบงานซ่อมบํารุง ระบบงานบํารุงรักษา ระบบงานสอบเทียบ ระบบงาน
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การคัดกรองเทคโนโลยี ทางการแพทย์ ระบบงานการประเมินอายุการใช้งานและการยกเลิกการใช้งาน
เคร่ืองมือแพทย์ อย่างไรก็ตาม สารสนเทศด้านนี้มักถูกละเลยจากในหลายสถานพยาบาลและในหลาย
หน่วยงานทางการแพทย์ สาเหตุเพราะงานวิศวกรรมการแพทย์ในประเทศไทยยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ไม่มี
องค์กรกลางที่ได้รับความเชื่อถือมาดูแลอย่างเป็นระบบ แม้จะมีหลายสถานพยาบาลพยายามพัฒนา
สารสนเทศด้านวิศวกรรมการแพทย์ข้ึนใช้งาน แต่ก็เป็นเพียงสารสนเทศด้านการซ่อมบํารุง งานบํารุงรักษา
และงานสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์เท่านั้น และสารสนเทศนี้ก็ไม่ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร
เท่าทีค่วร จึงทําให้สารสนเทศทางด้านนี้ยังขาดความสมบูรณ์อยู่พอสมควร 

องค์ประกอบของโครงสร้างของระบบสารสนเทศ 
โดยทั่วไป โครงสร้างของระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลจะประกอบด้วยระบบหลัก 2 ระบบ

คือ ระบบงานด้านการให้บริการและรักษาพยาบาล (Front Office) และ ระบบงานสนับสนนุ (Back 
Office) ดังนี ้

1)     ระบบงานด้านการให้บริการและรักษาพยาบาล (Front Office) 

� ระบบงานเวชระเบียน 

� งานผู้ป่วยนอก 

� งานทันตกรรม 

� งานนัดหมาย 

� งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

� งานระบบส่งต่อ 

� งานรับผู้ป่วยและประชาสัมพันธ ์

� งานผู้ป่วยใน 

� ระบบงานบริการ 

� งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

� งานจ่ายยาผู้ป่วยใน 

� งานเก็บเงินผู้ป่วยนอก 

� งานเก็บเงินผู้ป่วยใน 

� งานรังสีวิทยา 
2)     ระบบงานสนับสนุน (Back Office) 

� งานจัดซื้อจัดจ้าง 
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� งานการเงินและบัญชี 

� งานการเจ้าหน้าที ่

� งานคลังเวชภัณฑ์ 
วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ มีดังนี ้
� มีการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานที่สามารถใช้งานร่วมกันเพื่อลดความซ้ําซ้อนในการบันทึก เช่น 

ห้องบัตรบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย หน่วยงานต่างๆสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปใช้ได ้

� มีการนําโปรแกรมเวชระเบียนและการจ่ายยาผู้ป่วยที่พัฒนาจากกระทรวงสาธารณสุขมาใช้
บันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยและการจ่ายยาผู้ป่วย จัดหาโปรแกรมบันทึกการเก็บเงินผู้ป่วย และพัฒนา
โปรแกรมรังสีวิทยา ข้อมูลการเงินและบัญชี ฯลฯ ส่งผลให้เกิดการบริการผู้ป่วยที่รวดเร็ว ประหยัด และมี
คุณภาพ มีข้อมูลที่ใช้การบริการจัดการทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพบริการ 

� พัฒนาระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายใน ทําให้เกิดการ
พัฒนาการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพบริการและการศึกษาวิจัย 

� จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งานตลอดจนจัดฝึกอบรม พัฒนา
บุคลากร และดูแลอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 

  
4. มาตรฐานระบบสารสนเทศ 
ชุดข้อมูลข้ันต่ําที่จะจัดเก็บ (Minimal data set) สําหรับผู้ป่วยใน ได้แก่ 
3.1. ข้อมูลผู้ป่วยทั่วไป ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้รับบริการ 
2) ข้อมูลชื่อ-สกุล ผู้รับบริการ 
3) ข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด 
4) ข้อมูลจังหวัด อําเภอ และตําบลที่ผู้ป่วยอยู ่
5) ข้อมูลเพศ 
6) ข้อมูลสถานภาพสมรส 
7) ข้อมูลอาชีพ 
8) ข้อมูลสัญชาต ิ
9) ข้อมูลเชื้อชาต ิ
10) ข้อมูลรหัสประจําตัวประชาชนตามสํานักทะเบียนราษฎร์ 
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3.2 ข้อมูลสทิธิการรักษาพยาบาล 
1) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้รับบริการ 
2) ข้อมูลสิทธิการรักษาที่ใช ้
3) ข้อมูลวันเดือนปีที่มีสิทธ ิ
4) ข้อมูลวันเดือนปีที่หมดสิทธิ 

3.3 ข้อมูลผู้ป่วยใน 
1) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้รับบริการ 
2) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้ป่วยใน 
3) ข้อมูลวัน/เวลารับเข้าในสถานพยาบาล 
4) ข้อมูลวัน/เวลาจําหน่ายจากสถานพยาบาล 
5) ข้อมูลสถานภาพการจําหน่ายผู้ป่วย 
6) ข้อมูลวิธีการจําหน่ายผู้ป่วย 
7) ข้อมูลหอผู้ป่วยที่จําหน่ายผู้ป่วย 
8) ข้อมูลแผนกที่ผู่วยพักรักษา 

3.4 ข้อมูลการสรุปการรักษาของผู้ป่วยใน 
1) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้ป่วยใน 
2) ข้อมูลการวินิจฉัยโรค ตามรหัสมาตรฐาน ICD-10 
3) ข้อมูลระบุชนิดของโรค โดยระบุ 

1 = Principal Diagnosis 
2 = Comorbidity 
3 = Complication 
4 = Others 

4) ข้อมูลแพทย์ผู้วินิจฉัย ตามเลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3.5 ข้อมูลสรุปการรักษาการผ่าตัด/ หัตถการ 

1) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้ปว่ยใน 
2) ข้อมูลรหัสการผ่าตัด/การทําหัตถการตามรหัสมาตรฐาน ICD 
3) ข้อมูลชนิดการผ่าตัด/การทําหัตถการ 

1 =  Principal Procedure 
2 = Secondary Procedure 
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3 = Others 
1) ข้อมูลแพทย์ผู้วินิจฉัย ตามเลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
2) วัน/เดือน/ปีที่เร่ิม ทําการผ่าตัด/หัตถการ 
3) เวลาที่เร่ิม ทําการผ่าตัด/หัตถการ 
4) วัน/เดือน/ปีที่สิ้นสุด ทําการผ่าตัด/หัตถการ 
5) เวลาที่สิ้นสุด ทําการผ่าตัด/หัตถการ 

3.6 ข้อมูลทางด้านการเงิน (ยอดรวม) 
1) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้รับบริการ 
2) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้ป่วยใน 
3) ข้อมูลวันที่คิดค่ารักษาพยาบาล 
4) ข้อมูลจํานวนเงินค่ารักษารวม  
5) ข้อมูลจํานวนเงินที่ผู้ป่วยจ่ายเอง 
6) ข้อมูลประเภทการชําระเงิน เช่น เงินสด เงินเชื่อ 

3.7 ข้อมูลทางด้านการเงิน  
1) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้รับบริการ 
2) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้ป่วยใน 
3) ข้อมูลวันที่คิดค่ารักษาพยาบาล 
4) ข้อมูลจํานวนเงินค่ารักษารายการนั้นๆ  

 
มาตรฐานของข้อมูลที่ระบบสารสนเทศนํามาอ้างอิง 
ข้อมูลที่ใช้อิงกับมาตรฐาน คือ 
� ฐานข้อมูลอ้างอิงกับกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ เลขที่ประจําตัวประชาชน อําเภอ จังหวัด เป็น

ต้น 

� ฐานข้อมูลอ้างอิงของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ แผนก รหัสสถานพยาบาล เป็นต้น 

� ฐานข้อมูลอ้างอิงของ International Classification of Diseases ได้แก่ รหัส ICD10 

� ฐานข้อมูลอ้างอิงของ Health Care Financing Review  
  
มาตรฐานข้อมูลที่มีปัญหาในการกําหนด ได้แก่ 

� ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อเชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุข 
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� ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุข 

� ข้อมูลผู้ป่วยสวัสดิการข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการรักษาความลับของข้อมูลและกําหนดสิทธิการใช้ข้อมูล 

มีการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี ้

� ระดับในการรักษาความลับและสิทธิการใช้ข้อมูลสําหรับผู้เก่ียวข้องในระดับต่างๆ 

� มาตรการในการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วยที่เก็บไว้ด้วยคอมพิวเตอร์ 

� การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 

� การอนุญาตให้ผู้ป่วยดูและใช้เวชระเบียน 
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บทที ่ 2 
 

หลักฐานทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 

1. ข้อมูลทะเบียนราษฎร ์
พื้นฐานทางกฎหมายและแหล่งข้อมูลของระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติ

ชีพ ตามมาตรา (4) หมายความว่า ข้อมูลตัวบุคคล เก่ียวกับชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดและตาย 
สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานนะการสมรส วุฒิการศึกษา ชื่อบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรม ชื่อคู่
สมรส และชื่อบุตร และข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นเพื่อการดําเนินงานทะเบียนต่าง ๆ  

1.1 กฎหมายการลงทะเบียน การเกิดและตาย 
การเกิด ในความหมายของทางประชากรศาสตร์ หมายถึง การคลอดตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์มารดา

มาแล้วอย่างน้อย 28 ชั่วโมง มีชีวิต เรียกว่า “การเกิดมีชีพ”  ถ้าไม่มีชีวิต เรียกว่า “การเกิดไร้ชีพ” หรือ 
“ตายคลอด” ปัจจุบัน คําว่า การเกิด (birth) ที่ใช้กันทั่วไป หมายถึง บุตรเกิดรอด หรือ การเกิดมีชีพ การ
เกิดมีชีพตามความหมายทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ทารกที่คลอดออกมามีชีวิต หรือมีสัญญาณการมี
ชวีิต เช่น ร้อง ดิ้น แม้เพียงเสี้ยววินาที หลังจากคลอด ก็ถือว่าเป็นการมีชีพ หรือเกิดรอดแล้ว การเกิดมีชีพ
ตามคํานิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง เด็กที่คลอดออกมาแล้ว มีลมหายใจ ชีพจรเต้น มีการ
เคลื่อนไหวของกลา้มเนื้อ ซึ่งอาการแสดงเหล่านี้ บ่งชี้ว่ามีชวีิต โดยไมค่ํานึงถึงระยะเวลาทีต่ั้งครรภ ์

ทารกตายคลอด หมายถึง ทารกที่คลอดออกมาแล้วไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการมีชีวิตอยู่ เช่น การ
หายใจ การเต้นของหัวใจ ชีพจร การเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยการตายของทารกอาจเกิดข้ึนในช่วงใดก็
ได้ ก่อนที่การคลอดจะเสร็จสมบูรณ์ โดยทารกตายคลอดคือ ทารกที่คลอดออกมามีน้ําหนัก 1,000 กรัม 
ข้ึนไป หรือมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ข้ึนไป ถ้าอายุครรภ์หรือน้ําหนักต่ํากว่านี้ แพทย์ถือว่า “แท้ง
บุตร” 

องค์การอนามัยโลก และสหประชาชาติได้ให้คํานิยามของ “การตาย” ว่า เป็นการสิ้นสูญอย่าง
ถาวรของหลักฐานทั้งมวลเก่ียวกับการมีชีวิตในขณะในขณะหนึ่ง ทั้งนี้ การสิ้นสูญจะต้องเกิดข้ึนภายหลัง
การมีชีพหรือเกิดรอดแล้วเท่านั้น การสิ้นสูญของหลักฐานทั้งมวลเก่ียวกับการมีชีวิต ในที่นี้หมายถึง การ
หยุดทํางานอย่างถาวรของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบไหลเวียนของเลือดและระบบหายใจ 
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ใบรับรองแพทย์ ใบชันสูตรบาดแผล/พลิกศพ แพทย์เป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่เป็น
ความฟ้องร้อง ตามกระบวนการของกฎหมาย ใบรับรองแพทย์จัดเป็นพยานเอกสารที่สําคัญ โดยสภาพ
ความเป็นจริงที่สัมพันธ์กับกฎหมาย ถือว่า ใบรับรองแพทย์ที่ได้ออกไปนั้นเป็นใบชันสูตรบาดแผล/พลิกศพ 

การเกิดการตายมีผลต่อสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ดังมาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ “สภาพบุคคล ย่อมเร่ิมแต่เมื่อคลอด แล้วอยู่รอดเป็นทารก และ สิ้นสุดลงเมื่อตาย            
ทารกในครรภ์มารดา ก็สามารถมีสิทธิต่างๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้ว อยู่รอดเป็นทารก” 
กล่าวคือ ผลตามกฎหมายของการตายทางแพ่ง 
            1. สิ้นสภาพบุคคล (มาตรา 15) 
            2. ห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกัน ( มาตรา 1055 (5) ) 
            3. ขาดจากการสมรส (มาตรา 1501) 
            4. ทรัพย์มรดก ตกทอดแก่ทายาท (มาตรา 1599) 
            5. ธนาคาร ไม่จ่ายเงิน (มาตรา 992) 
ผลตามกฎหมายของการตายทางอาญา 
            1. สิทธินําคดีมาฟ้องระงับ (ปวอ. มาตรา 39 (1)) 
            2. โทษเป็นอันระงับ (ปอ. มาตรา 38) 
 
ตาราง การจดทะเบียน เอกสาร และสถานทีก่ารจดทะเบียน 

การเกิด การตาย 
การเกิดในบ้าน 
ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับ
แจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่
วันเกิด 

กรณีตายในบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้พบคนตายต้องแจ้ง
การตายต่อนายทะเบียนท้องถ่ินภายใน 24 ชั่วโมง 
นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาที่พบศพ 

การเกิดนอกบ้าน 
ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่ง
ท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้
ภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด ในกรณีจําเป็นไม่อาจแจ้ง
ได้ตามกําหนด ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน
นับแต่วันเกิด 

กรณีตายนอกบ้าน ผู้พบศพต้องแจ้งการตายต่อนาย
ทะเบียนในท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ ภายใน 24 
ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาที่พบศพ 

เอกสารการจดทะเบียน เอกสารการจดทะเบียน 
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การเกิด การตาย 
1) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
2) บัตรประจําตัวประชาชนผู้แจ้ง 
3) หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้าม)ี 

1) บัตรประจําตัวประชาชนผู้แจ้ง 
2) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ผู้ตายมีชื่อ 
และรายการบุคคล (ถ้าม)ี 
3) หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ้าม)ี 

สถานที่รับแจ้งและผู้มีหน้าที่รับแจ้ง 
1)กรณีคนเกิดนอกเขตเทศบาล ณ ท้องที่ใดให้ผู้มีหน้าที่
แจ้งการเกิดแจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งคือ กํานัน 
หรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น หรือปลัดอําเภอ หรือผู้ช่วย
นายทะเบียน ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือก่ิงอําเภอนั้น 
2) กรณีคนเกิดในเขตเทศบาล ให้ผู้มีหน้าที่แจ้งการเกิด
ต่อนายทะเบียนท้องถ่ิน ณ สํานักงานเทศบาลนั้น 
3) กรณีมีคนเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีหน้าที่แจ้ง
การเกิดต่อนายทะเบียนท้องถ่ิน ณ สํานักงานเขตนั้น 

สถานที่รับแจ้งและผู้มีหน้าที่รับแจ้ง 
1)กรณีคนตายนอกเขตเทศบาล ณ ท้องที่ใดให้ผู้มี
หน้าที่แจ้งการตายแจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งคือ 
กํานัน หรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น หรือปลัดอําเภอ 
หรือผู้ช่วยนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือก่ิง
อําเภอนั้น 
2) กรณีคนตายในเขตเทศบาล ให้ผู้มีหน้าที่แจ้งการ
ตายต่อนายทะเบียนท้องถ่ิน ณ สํานักงานเทศบาล
นั้น 
3) กรณีมีคนตายในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีหน้าที่
แจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องถ่ิน ณ สํานักงาน
เขตนั้น 
4) คนตายในต่างประเทศให้แจ้งการตายที่สถาน
กงสุลหรือสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้น 
5) ไม่ทราบสถานที่ตาย ให้แจ้ง ณ สํานักทะเบียน
แห่งท้องที่ๆ พบศพ หรือท้องที่ๆ พึงแจ้งได ้

 
การขอตรวจ คัด และรับรองสําเนารายการในทะเบียนราษฎร 
ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจ คัด หรือให้นายทะเบียนคัดและรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบียน

ราษฎรได้ทีส่ํานักทะเบียนแห่งท้องที่ที่เก็บเอกสารการทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นต้นฉบับ สํานักทะเบียนกลาง 
สํานักทะเบียนจังหวัด สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือสํานักทะเบียนที่จัดทําทะเบียนราษฎรด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์แห่งหนึง่แห่งใดก็ได้ในวันและเวลาราชการ 

“ผู้มีส่วนได้เสีย” ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 
(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2545) หมายถึง  
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1) เจ้าบ้าน  
2) ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ และคัด และรับรองสําเนา และ  
3) บุคคล หรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเก่ียวกับเอกสารทะเบียนราษฎร 

รายละเอียดการคัดสําเนาและเอกสาร 

ผู้แจ้งแสดงหลักฐานต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ได้แก่  (1) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําร้อง 
และสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ผู้ยื่นคําร้องมีชื่ออยู่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับให้

ครบถ้วน จํานวน 1 ชุด  (2) กรณียื่นในนามบริษัท  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฯลฯ ต้องมีหนังสือรับรองการจัดตั้ง 
หรือหนังสือรับรองโดยแนบสําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม

ทุกคน ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ จํานวน 1 ชุด  (3) กรณีได้รับมอบอํานาจ
จากผู้มีส่วนได้เสีย ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจ /
มอบหมาย ผู้รับมอบอํานาจ/มอบหมาย รวมทั้งพยานบุคคล จํานวน 2 คน ลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์
นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในหนังสือมอบอํานาจ/มอบหมายพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับให้
ครบถ้วน จํานวน 1 ชุด 

การจดทะเบียนและรายงานการตาย 
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ว่า เจ้าบ้านหรือผู้ พบคนตายต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียน

ท้องถ่ินภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ หากเป็นการตายในสถานพยาบาล แพทย์
ประจําโรงพยาบาลผู้ดูแลก่อนตายจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการตาย (ทร.4/1) เพื่อให้ญาตินําไปแจ้งการ
ตายที่สํานักทะเบียนท้องถ่ิน/อําเภอ และเชื่อมโยงระบบเข้าฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

ข้อจํากัดข้อมูลการตาย 
ข้อจํากัดของข้อมูลการตายที่ได้จาการจดทะเบียน คือ การตกจดทะเบียน เช่น 
- การตายของทารกเกิดใหม่ที่ยังไม่ได้แจ้งเกิด โดยเฉพาะการตายของทารกในช่วงเดือนแรก 
- การเสียชีวิตต่างพื้นที่ โดยผู้ตายไม่มีทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ทําให้มิแจ้งตาย เพราะ

อยู่ห่างไกลจากชุมชนหรือการเดินทางลําบาก 
- การตายของผู้สูงอายุเกิน 100 ป ี
- อ่ืนๆ 
ปัญหาที่พบ 
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดทะเบียน เช่น การจดทะเบียนล่าช้า หรือไม่ได้แจ้งตาม

กําหนดเวลาที่กฎหมายระบุ ซึ่งทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในเร่ืองของจํานวนคนตาย 
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การเชื่อมโยงข้อมูลการตาย 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับข้อมูลการตาย และสาเหตุการตาย 

จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากระบบการจด
ทะเบียนการตาย ของคนตายทุกคนที่ญาติแจ้งการตาย จะมีความครอบคลุมการตายทั้งในสถานพยาบาล
และนอกสถานพยาบาล นํามาวิเคราะห์และจัดทํารายงานสถิติการตายของประเทศไทยเป็นประจําทุกป ี

ปัญหาการรับรองสาเหตุการตาย 
การวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุการตาย พบว่า คุณภาพของสาเหตุการตายยังคลาดเคลื่อนจากความ

เป็นจริงอยู่มาก เนื่องมาจากการตายนอกสถานพยาบาลประมาณร้อยละ 65 ของการตายทั้งหมด 
สาเหตุที่ทําให้การวิเคราะห์สาเหตุการไม่ชัดเจน เนื่องจากผู้ให้สาเหตุการตายจะไม่ใช่บุคลากร

ทางการแพทย์ โดยการเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย หรือสาเหตุการตายคลุมเครือไม่ชัดเจน 
กรณี ไม่ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดและไม่ได้ตรวจศพ 
ตามหลักการ ICD10 จะแนะนําให้แพทย์ ใช้คําว่า “Unknown Cause of Dead” หรือ 

“Unattended Death” ใช้คําภาษาไทยว่า ไม่ทราบสาเหตุตายที่แน่ชัด ลงไปในหนังสือรับรองการตาย 
โดยการทาสถิติการตายประเภทนี้ จะถูกนับเข้าไปในการตายไม่ทราบสาเหตุ โดยให้รหัสข้ึนต้นด้วยอักษร
ตัว R 

กรณี มีโรคหลายโรคที่อาจเป็นสาเหตุการได ้
การเลือกสาเหตุการตายในกรณีนี้ นักเวชสถิติจะพิจารณาเลือกจากโรคบรรทัด I(d) โดยใช้เกณฑ์

การเลือกทีกํ่าหนดไว้ใน International Classification of Disease 
ICD ย่อมาจาก International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems แปลเป็นภาษาไทยว่า บัญชีจําแนกโรคระหว่างประเทศ เป็นคู่มือหนังสือที่จัดทําข้ึนโดย 
องค์การอนามัยโลก (WHO) เนื้อหาในหนังสือเป็นการรวบรวมรหัสโรคและรหัสปัญหาสุขภาพต่างๆ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้บันทึกลงในเวชระเบียนผู้ป่วยและนําไปเก็บเป็นสถิติเพื่อการวางแผนด้าน
สุขภาพในระดับต่างๆ วัตถุประสงค์ที่ใช้ก็เพื่อ 1) การวินิจฉัยสาเหตุการตาย และ 2) การวินิจฉัยโรคใน
ฐานข้อมูลผู้ป่วย 

การให้รหัสโรคการตาย 
ผู้ให้รหัส (Coder) แบ่งเป็น 3 ประเภท 
1. Underlying Cause Coder 
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ผู้ทําหน้าที่ให้รหัส ICD สําหรับสาเหตุการตาย (Underlying cause of death) ที่ระบุใน 
หนังสือรับรองการตาย โดยใช้กฎของ ICD โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้สําหรับจัดทําสถิติเปรียบเทียบทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

2.  Multiple Cause of Death Coder 
ผู้ทําหน้าที่ให้รหัส ICD สําหรับภาวะต่าง ๆ (Conditions) ที่ระบุในหนังสือรับรองการตาย โดย

ใช้กฎของ ICD และกฎของการให้รหัสหลายสาเหตุที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (internationally-agreed 
rules on multiple cause coding) โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้สําหรับจัดทําสถิติเปรียบเทียบทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

3. Morbidity Coder  
ผู้ทําหน้าที่อย่างถูกต้องในค้นหาข้อมูลจากเวชระเบียนการให้รหัส ICD สําหรับแต่ละภาวะที่

แพทย์ระบุ และการเลือกโรคหลัก (main condition) 
1.2 ข้อมูลทะเบียนราฎร์เกี่ยวกับการย้ายถิ่น 
การย้ายถ่ิน (migration) การเคลื่อนย้ายของบุคคล หรือกลุ่มจากที่อยู่อาศัยหนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง 

โดยมีเจตนาที่จะอาศัยในถ่ินที่อยู่ใหม่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอควร หรืออีกนัยหนึ่งคือ การ
เคลื่อนย้ายของประชากรข้ามเขตพื้นที่หนึ่ง ไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนทําให้ประชากรของพื้นที่ที่
จากมาและพื้นที่ที่เข้าไปอยู่ใหม่เปลี่ยนไป 

ผู้ที่ย้ายถ่ิน เรียกว่า “ผู้ย้ายถ่ิน” (Migrant) การที่จะเรียกใครว่าเป็นผู้ย้ายถ่ินนั้นมีเกณฑ์สําคัญ
สองประการคือ “ระยะทาง” และ “ระยะเวลา” ของการย้ายที่อยู่อาศัย 

ระยะทางที่จะทําให้เรียกว่าเป็นผู้ย้ายถ่ินได้ ต้องมีการเปลี่ยนถ่ินที่อยู่อาศัย ไม่ใช่แต่เพียงการ
ย้ายบา้น คําว่าถ่ินในที่นี้หมายถึงเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่รวมความหมายเป็นชุมชนและสังคมเอาไว้ด้วย 
ผู้ย้ายถ่ินจะต้องเปลี่ยนชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งหมายถึงว่า เขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตและเปลี่ยนสังคมที่เคยอยู่
เดิม บุคคลจะต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยข้ามเขตแดนทางภูมิศาสตร์ หรือเขตแดนการบริหาร เขตแดนนั้น
อาจจะเป็นประเทศ จังหวัด เมือง อําเภอ ตําบล หรือหมู่บ้าน ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์การย้ายถ่ิน จึงต้องมีคํา
นิยามเก่ียวข้องกับเขตแดนบางอย่างเสมอ 

การย้ายถ่ินต้องใช้ระยะเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง นอกเหนือจากการใช้เขตภูมิศาสตร์ มีกรอบของ
เวลาทีกํ่าหนดแน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี การย้ายถ่ินจะต้องมีการไปอยู่ที่ที่อยู่ใหม่อย่างถาวร 
การไปท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือไปติดต่อธุรกิจ ไม่ถือว่าเป็นการย้ายถ่ิน 
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สํานักงานทะเบียนราษฎร์ ได้รวบรวมจํานวนข้อมูลประชากรที่ย้ายเข้า และย้ายออกของ
ประชากรในแต่ละปี ซึ่งได้จากการรายงานการย้ายเข้าและย้ายออก และได้ประมวลผลจํานวนการย้ายเข้า 
ย้ายออกของประชากร โดยแยกเป็นรายจังหวัด และแยกเพศ 

สําหรับฐานข้อมูลการย้ายออก และการย้ายเข้า ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
สามารถดูได้จากเว็บไซด์  htpp://www.dopa.go.th/xstat/tran/mistat.html 

 
 
1.3 ทะเบียนบ้าน  
บ้านต้องมีเลขประจําบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจําบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง

เพื่อขอเลขประจําบ้านภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ และให้เจ้าบ้านติดเลขประจําบ้านไว้ในที่
ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง  

ถ้ามีบ้านอยู่หลายหลังในบริเวณเดียวกัน ให้กําหนดเลขประจําบ้านเพียงเลขเดียว แต่ถ้าเจ้าบ้าน
ประสงค์จะกําหนดเลขประจําบ้านเพิ่มข้ึนอีกให้ยื่นขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง 

บ้านที่ปลูกเป็นตึกแถว ห้องแถว หรืออาคารชุด ให้กําหนดเลขประจําบ้านทุกห้องหรือทุกห้อง
ชุด โดยถือว่าห้องหรือห้องชุดหนึ่ง ๆ เป็นบ้านหลังหนึ่ง  

นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินจัดทําทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้าน สําหรับผู้มีสัญชาติ
ไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ส่วนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้านหรือสําเนาทะเบียนบ้านให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด  

 
2. เวชระเบียน 
เวชระเบียน (Medical record) หมายถึง การรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพของผู้ป่วยและ

ประวัติสุขภาพรวมถึงประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและในปัจจุบันและการรักษาซึ่งจดบันทึกไว้โดยแพทย์
ผู้ดูแล เวชระเบียนจะต้องบันทึกตามเวลาที่ศึกษาดูแลผู้ป่วย และควรจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะต้อง
บอกให้ทราบถึงการพิเคราะห์โรค และการดูแลรักษาโรคได้ และต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน1 เวช
ระเบียนเป็นบันทึกกระบวนการทุกอย่างที่จัดกระทํากับผู้ป่วยซึ่งข้อมูลนั้น ๆ ควรจะต้องประกอบด้วย
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตรวมทั้งความคิดเห็น การค้นหา สืบสวนผลทางห้องปฏิบัติการและข้อมูลอ่ืน ๆ 

                                                           
1 Huffman, E.K., Medical Record Management, 8th Edition, Physical Record Co., Chicago,1985. 
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ที่เก่ียวกับสุขภาพของผู้ป่วย เวชระเบียนเป็นเอกสารที่อาจมีหลายขนาดหลายรูปแบบ และหลายข้อมูล 
โดยการบันทึกของหลายบุคคลในหลาย ๆ วิธีการ แต่ตามรูปลักษณะทั่วไปแล้ว เวชระเบียนจะ
ประกอบด้วยจํานวนแผ่นกระดาษ หรือบัตร ซึ่งอาจจะบรรจุอยู่ในแฟ้มหรือซอง และยิ่งนําสมัยมากไปกว่า
นี้ก็จะบันทึกในคอมพิวเตอร์หรือบันทึกลงแผ่นกระดาษแล้วถ่ายไว้ในไมโครฟิล์มก็ได้2 

เวชระเบียนเป็นเอกสารทางการแพทย์ทุกประเภท ที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเร่ืองราวประวัติ
ของผู้ป่วยทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการแพ้ยา เอกสารการยินยอมให้ทําการ
รักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลบ่งชี้เฉพาะของบุคคล การรักษาพยาบาล 
ค่ารักษาพยาบาล ผลจากห้องปฏิบัติการ ผลการชันสูตรบาดแผลหรือพลิกศพ ผลการบันทึกค่าทั้งที่เป็น
ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด ที่เป็นการสั่งการรักษา การปรึกษาเพื่อการรักษาพยาบาล 
การส่งต่อผู้ป่วยไปทําการรักษาที่อ่ืน การรับผู้ป่วยรักษาต่อ การกระทําตามคําสั่งของผู้มีอํานาจในการ
รักษาพยาบาลตามที่สถานบริการสาธารณสุขกําหนดไว้ เอกสารอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบเพื่อการตัดสินใจทาง
การแพทย์ เพื่อการประสานงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเอกสารอ่ืนใดที่ทางองค์การอนามัยโลก 
หรือสถานบริการสาธารณสุขกําหนดไว้ว่าเป็นเอกสารทางเวชระเบียน หมายรวมถึงชื่อของหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่ในการจัดทําเอกสารดังกล่าว การเก็บรวบรวม การค้นหา การบันทึก การแก้ไข การให้รหัสโรค การ
จัดทํารายงานทางการแพทย์ การนํามาจัดทําสถิติผู้ป่วย การนํามาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อการอ่ืนใด
ตามที่สถานบริการสาธารณสุขกําหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงเอกสารทางการแพทย์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อ
ดิจิตอล หรือระบบอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Medical Record: EMR) ซึ่งเป็นรูปแบบของเวชระเบียนที่
มีการพัฒนาข้ึนในปัจจุบัน3 

ผลของการจัดทําเวชระเบียนสําหรับผู้ป่วยทุกรายเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่างทีมงานผู้
ให้บริการ เกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา และประเมินคุณภาพการดูแลรักษาได้ระบบการลงทะเบียน 

� แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สามารถดูชื่อผู้ป่วยและเลขที่ประจําตัวได้จากบัตรประจําตัว
ผูป้่วย และจากระบบสารสนเทศโดยคีย์สอบถามข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ทุกแบบฟอร์มจะมีช่องให้บันทึกชื่อ
และเลขที่ประจําตัวผู้ป่วย และมีแผนการพัฒนาโดยจะดําเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบสถานพยาบาลที่
ช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดพิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยลงในแถบสติ๊กเกอร์เพื่อติดเอกสารที่ต้องการที่แต่ละ
หอผู้ป่วย การใช้คําย่อและสัญลักษณ์ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยมีอะไรบ้าง มีแนวทางปฏิบัติในเร่ืองนี้อย่างไร 

� การใช้คําย่อและสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย คือ การใช้คําย่อที่ไม่เป็นมาตรฐาน เช่น 
ชื่อย่อของยา ทางณะกรรมการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางด้านยาได้กําหนดแนวทางและตัวย่อยาที่

                                                           
2 สมพร เอกรัตน์,พญ., เวชระเบียนศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม, 2537. 
3 แสงเทียน อยู่เถา, เวชระเบียน, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม, 2551. 
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อนุโลมให้ใช้ได ้ 34 รายการมีแนวทางในการระบุข้อมูลเก่ียวกับการแพ้ยา และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ / 
แพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยแต่ละราย 

�  เมื่อมีการแพ้ยา / หรือผลข้างเคียงจากยาแพทย์จะบันทึกในเวชระเบียนแล้วแจ้งให้กลุ่มงาน
เภสัชกรรมทราบ เพื่อมาตรวจสอบและบันทึกลงในระบบสารสนเทศเพื่อให้มีการเตือนเมื่อจ่ายยาที่แพ้ซ้ํา 
มีระบุการแพ้ยาในใบสั่งยาทุกคร้ัง และมีแถบสติ๊กเกอร์การแพ้ยาติดที่ OPD Card ชัดเจน มีระบบในการ
สรุปข้อมูลสําหรับผู้ป่วยที่มาติดตามรักษาต่อเนื่องเพื่อให้ทราบการวินิจฉัยโรคที่สําคัญ หัตถการที่เคย
ได้รับ การแพ้ยา และยาที่ได้รับ 

� สําหรับผู้ป่วยใน มีการทํา Discharge Summary โดยแพทย์เจ้าของไข้จะลงสรุปผลการรักษา
ในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกเพื่อให้มีการรักษาต่อเนื่องระหว่าง IPD และ OPD 

�  สําหรับผู้ป่วยนอก มีการบันทึกวินิจฉัยโรครวมทั้งข้อมูลการแพ้ยา ใน OPD Card สามารถ
สอบถามข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ / รังสีวิทยา และข้อมูลยาได้ แนวทางในการสั่งการรักษาด้วย
วาจาอย่างไร ผู้บันทึกคําสั่ง คําสั่งการรักษและแพทย์ผู้สั่งต้องมาลงนามกํากับจะต้องมาลงนามกํากับ
ภายในเวลาใด มีแนวทางในการป้องกันอันตรายอันเกิดจากการการรักษาด้วยวาจาอย่างไร 

� สถานพยาบาลมีนโยบายให้มีการสั่งหรือรับคําสั่งด้วยวาจาได้ในกรณีที่จําเป็นหรือฉุกเฉิน 
พยาบาลที่ข้ึนปฏิบัติงานเป็นผู้บันทึกคําสั่ง และผู้สั่งต้องมาลงนามกํากับภายใน 24 ชั่วโมงตามเกณฑ์ของ
แพทยสภา มีแนวทางในการลงนามผู้บันทึกเวชระเบียนและวันเวลา 

� การบันทึกเวชระเบียนโดยการเขียนผู้เขียนจะต้องลงนามและระบุเวลาทุกคร้ังโดยทันที ถ้า
เป็นการบันทึกผ่านคอมพิวเตอร์จะใช้รหัสประจําตัว / รหัสผ่านในการเข้าไปบันทึกและเมื่อสิ้นสุดการ
บันทึก โดยระบบสารสนเทศจะบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง (Transaction) ทุกคร้ังไว้ตลอด 
มีการแยกเก็บบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกออกจากบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในหรือไม ่ ถ้ามีการแยกเก็บ จะมีระบบ
ค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร 

� มีการแยกเก็บบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกออกจากบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน  โดยจัดเก็บตามเลขที่
ประจําตัวผู้ป่วย (Hospital Number: HN) และแยกตามปี พ.ศ. สามารถค้นหาได้โดยดูจากการบันทึกการ
เคลื่อนย้าย และตําแหน่งที่เก็บผ่านระบบคอมพิวเตอร์สถานพยาบาลมีนโยบายกําหนดเวลาในการบันทึก
ข้อมูล 

บุคลากรทางเวชระเบียน 
1. แพทย์ด้านเวชระเบียน 
2. นักเวชระเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานเวชระเบียน 
3. นักเวชสถิต ินักวิชาการเวชสถิต ิ
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4. นักวิชาการรหัสโรค 
5. นักสถิต ินักวิจัย นักชีวสถิต ินักวิจัยทางการแพทย ์
6. เจ้าหน้าที่เวชสถิต ิเจ้าพนักงานเวชสถิต ิ
7. เจ้าหน้าที่ให้รหัส เจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค 
8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ นักเวช

สารสนเทศ 
9. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
10. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
11. เจ้าหน้าที่ห้องบัตร 
12. ลูกจ้างงานเวชระเบียน  
การแยกหน่วยงานทางด้านเวชระเบียน 
โดยทั่วไปการแยกงานทางด้านเวชระเบียนแบ่งออกเป็น 
1. งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
2. งานเวชสถิติ อาจแบ่งเป็น งานให้รหัส งานสถิต ิ
3. งานคอมพิวเตอร์ด้านเวชระเบียน อาจแบ่งเป็น งานด้านฮาร์ดแวร์ งานด้านซอฟต์แวร์และ

บุคลากร 
แบ่งตามขนาดของโรงพยาบาล 
หน่วยงานด้านเวชระเบียนในโรงพยาบาลขนาดใหญ ่
1. หน่วยจ่ายบัตรผู้ป่วยนอก 
2. หน่วยรับผู้ป่วยใน 
3. หน่วยตรวจสอบเวชระเบียน 
4. หน่วยให้รหัสทางการแพทย ์
5. หน่วยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายข้อมูล 
6. หน่วยเก็บและค้นรายงานผู้ป่วย 
7. หน่วยสูติบัตร มรณบัตร และงานชันสูตรบาดแผลและศพ 
8. หน่วยแจ้งโรคติดต่อ 
9. หน่วยรายงานและการจัดพิมพ ์
10. หน่วยสถิติ และงานวิจัยทางการแพทย ์
หน่วยงานด้านเวชระเบียนในโรงพยาบาลขนาดกลาง 
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1. หน่วยจ่ายบัตร เก็บและค้นรายงานผู้ป่วยผู้ป่วยนอก 
2. หน่วยรับผู้ป่วยใน เก็บและค้นรายงานผู้ป่วยใน 
3. หน่วยให้รหัสทางการแพทย ์
4. หน่วยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายข้อมูล 
5. หน่วยสูติบัตร มรณบัตร และงานชันสูตรบาดแผลและศพ 
6. หน่วยแจ้งโรคติดต่อ และจัดทํารายงาน 
7. หน่วยสถิติ และงานวิจัยทางการแพทย ์
 
หน่วยงานด้านเวชระเบียนในโรงพยาบาลขนาดเล็ก 
1. หน่วยห้องบัตรผู้ป่วยนอก หน่วยเก็บและค้นรายงานผู้ป่วยนอก 
2. หน่วยผู้ป่วยใน หน่วยเก็บและค้นรายงานผู้ป่วยใน 
3. หน่วยให้รหัสทางการแพทย์ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายข้อมูล 
4. หน่วยสูติบัตร มรณบัตร และงานชันสูตรบาดแผลและศพ 
5. หน่วยสถิติ แจ้งโรคติดต่อ และจัดทํารายงาน 

 
หมายเลขที่สําคัญของเวชระเบียน 

 1. HN ย่อมาจาก Hospital Number เป็นหมายเลขของผู้ป่วยนอก ซึ่งจะออกหมายเลขให้ใน
การลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยที่จะตรวจในสถานพยาบาล อาจมีการออกหมายเลขที่ต่อเนื่อง ในบาง
สถานพยาบาลอาจมีการออกหมายเลขที่เป็นปี พ.ศ.ต่อท้ายหมายเลข แต่เนื่องจากหมายเลขดังกล่าวไม่
นิยมให้มีการเปลี่ยนในทุกปีพ.ศ. จึงสามารถจะข้ึนหมายเลขไว้ที่หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอกได้ว่าแต่ละปี 
พ.ศ. มีการออกหมายเลขของผู้ป่วยนอกไปตั้งแต่หมายเลขใดถึงหมายเลขใด และในหลายสถานพยาบาลที่
มีการนําหมายเลข 13 หลักของหมายเลขประจําตัวประชาชนมาใช้ในการกําหนดหมายเลขของผู้ป่วยนอก
ด้วย ซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบที่น่าจะเป็นไปได้ในอนาคตว่าหมายเลข HN ของทุกสถานบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขน่าจะเป็นหมายเลขเดียวกันกับหมายเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
 2. AN ย่อมาจาก Admission Number เป็นหมายเลขของผู้ป่วยใน ซึ่งจะออกให้ในการ
ลงทะเบียนรับไว้พักค้างในสถานพยาบาลตามคําสั่งของแพทย์ เมื่อได้หมายเลข AN ก็จะนับเป็นผู้ป่วยใน 
ซึ่งอาจออกหมายเลขไปในแต่ละปีซึ่งจะเป็นหมายเลข AN แล้วตามด้วยปีพ.ศ. เช่น XXXXX-51, 
XXXXX/51 หรืออาจมีการออกเลขต่อเนื่องก็ได้ หรือในบางสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
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อาจให้ระบบคอมพิวเตอร์ออกหมายเลขหรือเคร่ืองหมายเพิ่มเติมจากหมายเลข HN ก็ได้เพื่อแสดงค่าของ
การลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในที่เป็นรูปแบบพิเศษก็ได ้
 3. VN ย่อมาจาก Visit Number เป็นหมายเลขที่กําหนดข้ึนเฉพาะเพื่อการตรวจสอบจํานวน
ผู้รับบริการซึ่งโดยปกติหมายถึงหมายเลขของการมารับบริการของผู้ป่วยนอก แต่อาจออกเป็นหมายเลข 
VN ของหน่วยบริการอ่ืน ๆ ก็สามารถกําหนด VN ได้เช่นเดียวกัน การให้หมายเลข VN นั้นจะมีการให้ทุก
คร้ังที่มีการใช้บริการทางการแพทย์ เพื่อความครบถ้วน ถูกต้องของสถิติจํานวนคร้ังของการให้บริการใน
สถานพยาบาล หรือหน่วยบริการอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการเวชระเบียนหรือมติจากสถานพยาบาลให้สามารถ
ออกหมายเลข VN ไดแ้ต่อาจมีการกําหนดความเป็นเฉพาะเพิ่มเติมเช่น VND อาจเป็นการให้หมายเลข VN 
เฉพาะของหน่วยบริการทันตกรรม เป็นต้น แต่จะต้องมีตัวเลขและสถิติที่สามารถตรวจสอบได้ หรือมี
ตัวเลขสถิติชุดเดียวตามที่มีมติกันไว้ของการควบคุมหมายเลขด้านเวชระเบียน รวมทั้งมีระบบที่ทําให้เกิด
ความชัดเจนในการบันทึกข้อมูลการให้บริการลงในเวชระเบียนทุกคร้ัง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบการมารับบริการ หรืออาจเพื่อป้องกันการทุจริตในการซื้อยา เช่น อาจให้ผู้ป่วยที่ซื้อยานอก
หน่วยตรวจมีการใช้รหัสคลินิกแตกต่างออกไปเช่นอาจเป็นรหัส VN-XXXXX-01 ซึ่งตัวที่เป็นหมายเลข 01 
จะเป็นตัวเลขของการให้รหัสคลินิกนั่นเอง หรือผู้ป่วยที่ซื้อยาต่อเนื่องอาจใช้รหัสคลินิกที่แตกต่างไปอีก
เช่นกันเช่น VN-XXXXX-03 ซึ่งต้องผ่านการออกหมายเลข VN ที่หน่วยงานเวชระเบียนก่อนทุกคร้ังที่มา
รับบริการ หากไม่มีการออกหมายเลข VN หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่กําหนดให้มีตัวเลขของ VN ไว้ก็สามารถออก
หมายเลข VN เพื่อให้บริการได้ เช่น ไม่สามารถใช้สิทธิ จ่ายยา คิดและเก็บเงินจากผู้ป่วยได้ เป็นต้น ถ้า
สถานพยาบาลใดที่มีการกําหนดหมายเลข VN แล้ว ผู้ป่วยที่มารับบริการที่สถานพยาบาลจะต้องทําการ
ออกหมายเลข VN ทุกคร้ังและทุกราย ในกรณีที่ผู้ป่วยมีนัดหมายเข้าระบบไว้แล้ว เมื่อหน่วยตรวจรับ
ผู้ป่วยเข้าตรวจหน่วยนั้น ๆ ก็สามารถให้หมายเลข VN ได้ทันทีถ้าหากเป็นสถานพยาบาลที่มีระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ในการให้หมายเลข VN ซึ่งทางงานเวชระเบียนอาจให้ค่าของการออกหมายเลข
สําหรับผู้ป่วยนัดไว้โดยเป็นการพิเศษ [1] 
 
การเรียงลําดับเวชระเบียน 

1. สรุปการจําหน่ายผู้ป่วยโดยแพทย์ (Physician discharge summary) 
2. เอกสารยินยอมให้รักษา (Informed Consent) 
3. ประวัติผู้ป่วย (History) 
4. รายละเอียดการตรวจร่างกาย (Physician Examination) 
5. บันทึกความก้าวหน้า (Progress note) 
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6. บันทึกการปรึกษา (Consultation record) 
7. บันทึกของวิสัญญีแพทย์ (Anesthetic record) 
8. บันทึกการผ่าตัด (Operative note) 
9. บันทึกการคลอด (Labor record) 
10. การสืบค้น (Investigation) / แบบรายงานทางห้องปฏิบัติการ (Lab report form) 
11. บันทึกการฟื้นฟู (Rehabilitation record) 
12. บันทึกของพยาบาล (Nurse note) 
13. แบบฟอร์มตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
14. แบบฟอร์มอ่ืนๆ 

 
 
แบบฟอร์มในเวชระเบียนในสถานบริการสาธารณสุข 
แบบบันทึกทั่วไป 

การเรียงลําดับแบบฟอร์มในเวชระเบียนในสถานบริการสาธารณสุขเวชระเบียนที่มีแบบบันทึก
ทั่วไป มีดังนี ้

1. แบบฟอร์มใบสรุปผู้ป่วยใน - รหัสแบบฟอร์มที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ แบบ รง. 501 
2. แบบฟอร์มใบเซ็นต์ยินยอมให้ทําการรักษา 
3. แบบฟอร์มใบคํายินยอมให้ผ่าตัด 
4. แบบฟอร์มใบคํายินยอมให้ยาระงับความรู้สึก 
5. แบบฟอร์มใบสั่งการรักษาของแพทย ์
6. แบบฟอร์มใบสั่งแพทย์ตอนผู้ป่วยแรกเข้า -  First Day Doctors Order Sheet 
7. แบบฟอร์มใบสั่งแพทย์ -Doctors Order Sheet 
8. แบบฟอร์มใบส่งการรักษาของแพทย์ต่างสาขา 
9. แบบฟอร์มใบบันทึกการให้ยาสลบ 
10. แบบฟอร์มการบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด งานวิสัญญ ี
11. แบบฟอร์มการประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก 
12. แบบฟอร์มใบบันทึกการผ่าตัด  
13. แบบฟอร์มรายงานการเตรียมผ่าตัด 
14. แบบฟอร์ม Perioperative Nursing Record 
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15. แบบฟอร์มการวางแผนดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
16. แบบฟอร์มการบันทึกประวัติและประเมินสมรรถนะในห้องคลอด 
17. แบบฟอร์มการประเมินภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนเมื่อแรกรับในห้องคลอด 
18. แบบฟอร์มการบันทึกความก้าวหน้าของการคลอด 
19. แบบฟอร์มการบันทึกการดูแลมารดาหลังคลอด (กรณีคลอดเอง) 
20. แบบฟอร์มการบันทึกการดูแลมารดาที่ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง 
21. แบบฟอร์มการวางแผนและการจําหน่ายมารดาหลังคลอด 
22. แบบฟอร์มการสรุปผู้ป่วยก่อนจําหน่าย 
23. แบบฟอร์มการสอนและการให้คําแนะนําแก่หญิงตั้งครรภ์ในห้องคลอด 
24. แบบฟอร์มใบรายงานผลการชันสูตรทางคลินิกต่าง ๆ  
25. แบบฟอร์มใบคล้องโลหิต 
26. แบบฟอร์มผลการตรวจเอ็กซเรย ์
27. แบบฟอร์มใบกายภาพบําบัด 
28. แบบฟอร์มการประเมินความต้องการของผู้ป่วย / ญาติ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการ

ดําเนินการจําหน่าย 
29. แบบฟอร์มการบันทึกแผนการพยาบาล 
30. แบบฟอร์มแผนการรักษา 
31. แบบฟอร์มบันทึกการให้ยาและหัตถการ One day 
32. แบบฟอร์มใบบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
33. แบบฟอร์มใบบันทึกปริมาณน้ําในร่างกายได้รับและสูญเสียใน 24 ชั่วโมง 
34. กรณีทารกแรกคลอด 
35. แบบฟอร์มแบบบันทึกการพยาบาลและประเมินทารกแรกคลอด 
36. แบบฟอร์มแบบบันทึกการดูแลทารกแรกคลอด 
37. แบบฟอร์มการวางแผนและจําหน่ายทารกแรกเกิด 
38. แบบฟอร์มตรวจสภาพเด็กเมื่อจําหน่าย 
39. แบบฟอร์ม Apgar score 
40. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสุขภาพมารดาและทารก  
41. แบบฟอร์มตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
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3. การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยตามสภาวิชาชีพและกฎหมาย 
3.1 สภาวิชาชีพ 
แพทยสภาได้ให้แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย การบันทึกข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วย

เป็นความรับผิดชอบของแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งจะต้องทําการบันทึกข้อมูลนี้ด้วยตนเองหรือกํากับ
ตรวจสอบให้มีการบันทึกที่ถูกต้อง แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยสําหรับแพทย์ มีดังนี ้

ผู้ป่วยนอก ข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่ 
- อาการสําคัญและประวัติการเจ็บป่วยที่สําคัญ 
- ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรือสารอ่ืนๆ 
- บันทึกสัญญาณชีพ ( Vital signs) 
- ผลการตรวจร่างกายที่ผิดปกติ หรือที่มีความสําคัญต่อการวินิจฉัยหรือให้การรักษาแก่ผู้ป่วย 
- ปัญหาของผู้ป่วย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค 
- การสั่งการรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงชนิดของยา และจํานวน 
- ในกรณีที่มีการทําหัตถการ ควรมีบันทึกเหตุผล ความจําเป็นของการทําหัตถการ 
- ใบยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้แทน ภายหลังที่ได้รับทราบและเข้าใจถึงข้ันตอน ผลดีและอาการ

แทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการทําหัตถการ คําแนะนําอ่ืนๆ ที่ให้แก่ผู้ป่วย 
- ผู้ป่วยแรกรับไว้รักษาในสถานพยาบาล ข้อมูลผู้ป่วยที่พึงปรากฏในเวชระเบียนขณะแรกรับผู้ป่วย 

ได้แก่ อาการสําคัญและประวัติการเจ็บป่วยที่สําคัญ ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรือสารอ่ืนๆ 
- ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตที่สําคัญ ซึ่งอาจสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการเจ็บป่วยในคร้ังนี้ บันทึก

สัญญาณชีพ (Vital signs) 
- ผลการตรวจร่างกายทุกระบบที่สําคัญ 
- ปัญหาของผู้ป่วย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค 
- เหตุผลความจําเป็นในการรับไว้รักษาในสถานพยาบาลและแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป ผู้ป่วย

ระหว่างนอนพักรักษาในสถานพยาบาล ข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่ บันทึกเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางคลินิก และเหตุผลเมื่อมีการสั่งการรักษาพยาบาล หรือเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงการรักษาพยาบาล 

- บันทึกอาการทางคลินิก และเหตุผลเมื่อมีการสั่งการรักษาพยาบาล หรือเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงการรักษาพยาบาล 

- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษต่างๆ 
- ในกรณีที่มีการทําหัตถการ ควรมีบันทึกเหตุผล ความจําเป็นของการทําหัตถการ 
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- ใบยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้แทน ภายหลังที่ได้รับทราบและเข้าใจถึงข้ันตอน ผลดีและอาการ
แทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการทําหัตถการ 

- เมื่อจําหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล ข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่ การ
วินิจฉัยโรคข้ันสุดท้าย หรือการแยกโรค สรุปผลการตรวจพบและเหตุการณ์สําคัญระหว่างการ
นอนพักรักษาในสถานพยาบาล ตลอดจนการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ สรุปการผ่าตัดและ
หัตถการที่สําคัญ ผลลัพธ์จากการรักษา สถานภาพผู้ป่วยเมื่อจําหน่ายจากสถานพยาบาล 
คําแนะนําที่ให้แก่ผู้ป่วยหรือญาต ิ
การบันทึกการสั่งการรักษาและการบันทึกอาการทางคลินิก ความชัดเจนของการบันทึก จะทํา

ให้ผู้อ่านสามารเข้าใจได้หรือใช้การพิมพ์ และแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยต้องลงนามกํากับท้ายคําสั่ง หรือบันทึก
ทุกคร้ัง ในกรณีที่ลายมือชื่ออาจไม่ชัดเจนควรมีสัญลักษณ์ซึ่งทีมผู้รักษาสามารถเข้าใจง่ายประกอบด้วย 

กรณีของการรักษาพยาบาลด้วยคําพูดหรือทางโทรศัพท์จะทําได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็น
รีบด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย หรือในกรณีการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้ป่วย ทุกคร้ังที่มีการ
สั่งการรักษาพยาบาลด้วยคําพูด หรือทางโทรศัพท์ แพทย์ผู้สั่งการรักษาต้องลงนามกํากับท้ายคําสั่งโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะสามารถดําเนินการได้ และอย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง ภายหลังการสั่งการรักษา
ดังกล่าว แพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลพึงทําการบันทึกข้อมูลทางคลินิกต่างๆ ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดย
รวดเร็ว - ภายหลังเหตุการณ์นั้นๆ บันทึกเวชระเบียนควรมีความสมบูรณ์อย่างช้าภายใน 15 วัน หลังจาก
ผู้ป่วยถูกจําหน่ายออกจากการรักษาพยาบาล 
 

2.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
การบริหารจัดการเวชระเบียนของสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามการบริหาร

จัดการเวชระเบียนซึ่งเป็นส่วนที่จะต้องมีการเก็บหลักฐานที่สมบูรณ์และสามารถใช้เป็นหลักฐานทาง
กฎหมายได้จริงตามที่มีบทบัญญัติไว้ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยในมาตราที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการบริหารจัดการเวชระเบียน มาตราที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังนี้คือ  

ในมาตรา 7 จะเก่ียวข้องกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ซึ่งถือเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะ
นําไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ ถ้าจะมีการเปิดเผยนั้นก็ต้องเป็นความ
ประสงค์ของผู้ป่วยนั้นโดยตรง แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพื่อขอเอกสารเวชระเบียนซึ่งเป็นข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย
ไม่ได้ และในมาตรา 12 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิในการที่จะทําหนังสือแสดงเจตนาในการไม่ประสงค์จะรักษาต่อ
เพียงเพราะเพื่อยืดการตายเท่านั้น หรือเพื่อหยุดการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การดําเนินการตาม
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หนังสือแสดงเจตนานั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อแพทย์ พยาบาล 
และเจ้าหน้าที่ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
ได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วก็จะไม่ถือว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดและให้พ้นจาก
ความรับผิดทั้งปวง  

ในมาตรา 8 ก็มีความเก่ียวข้องอยู่ด้วยในการที่จะช่วยเหลือ สถานพยาบาล แพทย์ หรือผู้ให้การ
รักษาที่จะต้องให้ข้อมูลในการบริการสาธารณสุข โดยจะต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้ป่วยจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไม่รับการ
รักษาหรือบริการใด ๆ และในกรณีที่ผู้ป่วยปฏิเสธไม่รับการรักษาหรือบริการใดสถานพยาบาล แพทย์ หรือ
ผู้ให้การรักษา จะให้บริการนั้นไม่ได้  

การบริหารจัดการเวชระเบียนตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จึงต้องดําเนินการทั้งส่วน
ที่จะต้องดําเนินการในเร่ืองแบบฟอร์มของเอกสารที่จะต้องมีการออกแบบและดําเนินการจัดทําในฐานะที่
เอกสารที่จัดกระทําตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นั้นก็เป็นเวชระเบียน การดําเนินการใน
ข้ันตอนตามกฎหมายฉบับนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ในข้ันตอนเหล่านั้น ดังนั้นผู้รับผิดชอบ
ด้านเวชระเบียนทั้งคณะกรรมการเวชระเบียนและผู้บริหารงานเวชระเบียนจําต้องมีระบบบริหารจัดการ
เวชระเบียนในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับกฎหมายดังกล่าวเป็นอย่างดีและครอบคลุมในทุกมาตราของกฎหมาย
ที่มาเก่ียวข้องกับระบบเวชระเบียน โดยแบ่งออกเป็นข้อต่าง ๆ ดังนี ้

1. แบบฟอร์มเอกสาร 
1. แบบฟอร์มเอกสาร ตามมาตรา 7 

1) หนังสือมอบอํานาจ ดําเนินการขอประวัติผู้ป่วยจากเวชระเบียน  
2) หนังสือคําร้องขอถ่ายสําเนาเวชระเบียน  
3) หนังสือคําร้องขอสรุปประวัติผู้ป่วย  

2. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาล  
3. แบบฟอร์มเอกสาร ตามมาตรา 8 

1) แบบบันทึกการให้ข้อมูลผู้ป่วย  
4. แบบฟอร์มเอกสาร ตามมาตรา 12 

1) หนังสือคําร้องขอจัดทํา / ขอยื่นหนังสือแสดงเจตนา  
2) แบบใบปะหน้าหนังสือแสดงเจตนา (กรณีผู้ทําหนังสือแสดงเจตนาเขียนหรือ

พิมพ์ด้วยตัวเอง)  
3) หนังสือแสดงเจตนา (กรณีทําที่สถานพยาบาล)  
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4) แบบประเมินสติสัมปชัญญะของผู้ทําหนังสือแสดงเจตนา  
2. หนังสือคําร้องขอแก้ไข / ยกเลิก หนังสือแสดงเจตนา  
3. การลงบันทึกในเวชระเบียน 

ในการดําเนินการตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการจัดทําข้ึนเพื่อให้มีการเขียนบันทึกเป็นการ
เฉพาะทั้งจากผู้ป่วยเอง และจากแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการบันทึกแบบฟอร์มหรือร่วมบันทึก
แบบฟอร์มจากเอกสารเหล่านั้น ก็ยังต้องมีการบันทึกลงในเวชระเบียนด้วย เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือบุคลากรอ่ืนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข4  
 

4. การทบทวนและตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน 
การบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ สามารถใช้เป็นหลักฐานทางการแพทย์ที่ครบถ้วน และสามารถ

สื่อสารข้อมูลในการดูแลรักษาให้แก่ทีมสุขภาพใช้ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้ ดังนั้นการตรวจสอบ
คุณภาพเวชระเบียน จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมคุณภาพเวชระเบียน โดยเป็นระบบตรวจสอบ
และวิเคราะห์เวชระเบียนเชิงคุณภาพ มีลักษณะที่สําคัญคือสะท้อนคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยผ่าน
มุมมองของทีมผู้ให้บริการ เทียบกับมุมมองของผู้ตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ควบคุมคุณภาพการ
ให้บริการผู้ป่วยให้อยู่ในระดับที่ดี ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานสถานพยาบาลคุณภาพ 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่หน่วยงานที่
ให้บริการ เช่นสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม และสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

การตรวจสอบเวชระเบียนเป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ดังเช่นใน
ระบบพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล คือ HA (Hospital accreditation) ได้กําหนดกิจกรรมการ
ตรวจสอบเวชระเบียน เป็นกิจกรรมหลักอันหนึ่งที่ทุกสถานพยาบาลต้องพัฒนาให้เกิดข้ึนเพราะการ
ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนจะเป็นเสมือนการส่องกระจกดูตัวเอง เพื่อหาจุดบกพร่อง นําไปดําเนินการ
แก้ไขให้ดีข้ึน และการนําผลการตรวจสอบไปใช้การพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่า
ผู้ป่วยของสถานพยาบาลนั้น ๆ จะได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้นเพื่อ
เป็นการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนของสถานบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง งานเวชระเบียนจึงมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งในกา รดําเนินการให้มีการทบทวนและตรวจสอบคุณภาพวเชระเบียนอย่างสม่ําเสมอ 

                                                           
4 แสงเทียน อยู่เถา, การบริหารจัดการเวชระเบียนของสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม, 2554. 
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ภารกิจของผู้ดูแลงานเวชระเบียนในการจัดการเร่ืองการทบทวนและตรวจสอบคุณภาพเวช
ระเบียนต้องจัดให้บริการทางวิชาการแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการสรุปโรคมี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการสรุปโรคลงในแบบฟอร์มเวชระเบียน โดยการจัดประสานงานหาผู้เชี่ยวชาญ 
การค้นคว้าวิชาการ หรือนําผลงานวิจัย มาให้บริการทางวิชาการเพิ่มเติมแก่บุคลากรดังกล่าว 

1. ประสานงานทางวิชาการเพื่อให้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ ลงไปในเวชระเบียน มีการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ บันทึกได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนทุกประเด็นตามมาตรฐานของการบันทึกเวชระเบียน 

2. ต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้รหัสโรคเข้าใจในแนวทางการให้รหัสโรค 
3. มีการดูแลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้รหัสโรคให้รหัสโรคได้อย่างถูกต้อง 
4. พัฒนารูปแบบและวิธีการ รวมถึงหลักการเพื่อการตรวจสอบการให้รหัสโรค และการตรวจสอบเวช

ระเบียน (ทั้ง Coding audit และ Quality audit)  
 

คณะกรรมการด้านเวชระเบียน (Medical Record Committee: MRC) 
สถานพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแต่ละแห่งจะมีคณะกรรมการ

เวชระเบียน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ทําการตัดสินใจนโยบายเวชระเบียน วิธีดําเนินการเวชระเบียน 
แบบฟอร์มเวชระเบียน และวิธีดําเนินการในหน่วยงานอ่ืนๆ / แผนกที่เก่ียวข้อง เพื่อการจัดการบันทึกทาง
แพทย์และข้อมูลของผู้ป่วย 

คณะกรรมการเวชระเบียน สมาชิกจะมาจากคณะผู้ร่วมงานของสถานพยาบาลที่เป็นตัวแทน
ของแต่ละแผนก คณะกรรมการเวชระเบียนที่ดี ควรมีการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียนกับคณะ
ผู้ร่วมงานของสถานพยาบาล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ประธานคณะกรรมการควรมีความสามารถใน
การชักชวนเพื่อให้เกิดความสนใจในการพัฒนาและการรักษามาตรฐานเวชระเบียนและการบริหารงานของ
เวชระเบียน 

 
เกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการเวชระเบียน 
คณะกรรมการเวชระเบียนในสถานพยาบาลขนาดใหญ่ควรมีการประชุมทุกๆเดือนและลดจํานวน

การประชุมลงในสถานพยาบาลขนาดเล็กอย่างน้อยต้องมีการประชุมในรอบ 2-3 เดือนหรือ 4 คร้ังต่อปี
เป็นอย่างน้อย และในสถานพยาบาลที่มีขนาดของเตียงที่มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนไม่ต่ํากว่า 60 เตียง ควร
มีการประชุมคณะกรรมการเวชระเบียนไม่ต่ํากว่า 6 คร้ังต่อปีเป็นอย่างน้อย 

สมาชิกคณะกรรมการเวชระเบียนควรประกอบไปด้วย 
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1. รองผู้อํานวยการที่ดูแลรับผิดชอบด้านเวชระเบียน แผนงาน หรือข้อมูลข่าวสาร 
2. แพทย์ผู้ดูแลงานเวชระเบียนหรือผู้แทน 
3. หัวหน้างานเวชระเบียนหรือผู้แทน 
4. ตัวแทนแพทย์เฉพาะทางในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้รวมถึงทันต

แพทย ์
5. ตัวแทนจากฝ่ายการพยาบาล 
6. ตัวแทนเภสัชกร 
7. ตัวแทนจากฝ่ายบริหาร 
8. ตัวแทนนักกายภาพบําบัด 
9. ตัวแทนนักรังสีการแพทย ์
10. ตัวแทนนักเทคนิคการแพทย ์
11. ตัวแทนนักระบาดวิทยา 
12. ตัวแทนนักสังคมสงเคราะห์ 
13. ตัวแทนนักเวชกรรมสังคม 
14. นักวิชาการในสายงานเวชระเบียน เช่นนักวิชาการเวชสถิติ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านเวชระเบียน เวชสถิต ิ
 

งานคุณภาพระบบเวชระเบียน 
เวชระเบียน เป็นเอกสารที่มีความสําคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมากโดยมีประโยชน์ ดังต่อไปนี ้

1) เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 
2) เป็นเคร่ืองมือในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
3) เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาและวิจัย 
4) เป็นแหล่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ 
5) วิธีในการประเมินคุณภาพการรักษา 
6) เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุข 
7) เป็นหลักฐานในการเบิกเงินจากกองทุนต่างๆ 

ด้วยเหตุนี้การสรุปเวชระเบียนที่มีคุณภาพ ต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนชัดเจน ทั้งส่วนที่ใช้ในการวินิจฉัย 
การรักษาผู้ป่วย และในการดําเนินการต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม แพทยสภาได้กําหนดแนวทางในการ
บันทึกเวชระเบียนออกเป็น 
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1) เวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
2) เวชระเบียนผู้ป่วยใน 
3) เวชระเบียนเมื่อมีการทําหัตถกรรม 

อย่างไรก็ตาม หลักสําคัญในการบันทึกเวชระเบียนนั้นจะมีลักษณะเหมือนกันซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้5 
1) การบันทึกข้อมูลทางคลินิกเป็นความรับผิดชอบของแพทย์ ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งอาจ

รวมถึงเจ้าหน้าที่ทีเ่ก่ียวข้องได้ เช่น พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ทางเวชระเบียน เป็นต้น 
2) การบันทึกข้อมูลทําด้วยตนเอง หรือกํากับตรวจสอบให้ผู้อ่ืนบันทึกให้ถูกต้อง 
3) บันทึกประวัติอาการสําคัญ 
4) ประวัติการแพ้ยา สารเคมีหรือสารอ่ืน 
5) สัญญาณชีพ ( Vital Signs )  
6) ผลการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่ผิดปกติหรือมีความสําคัญต่อการวินิจฉัยหรือให้การรักษา

แก่ผู้ป่วย 
7) ปัญหาของผู้ป่วย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค 
8) การสั่งการรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงชนิดของยา และจํานวนยา 
9) ในกรณีที่มีการหัตถกรรม ควรมีบันทึกเหตุผล ความจําเป็นของการทําหัตถกรรม ใบ

ยินยอมของผู้ป่วย หรือผู้แทนภายหลังที่ได้รับทราบเข้าใจถึงข้ันตอน ผลดีและอาการ
แทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการทําหัตถกรรม 

10) คําแนะนําอ่ืน ๆ ที่ให้แก่ผู้ป่วย 
11) การบันทึกเวชระเบียนนั้นควรเขียนให้อ่านออก อ่านง่าย และชัดเจน ในประเด็นนี้มี

ความสําคัญค่อนข้างมากหากเกิดการฟ้องร้องดําเนินคดีในชั้นศาล เพราะถือว่าเวช
ระเบียน เป็นพยานหลักฐานสําคัญในการให้การรักษาพยาบาลแก่บุคคล หาก
พยานหลักฐานดังกล่าวไม่มีความชัดเจน ย่อมทําให้ผู ้ที่ต้องอ้างพยานหลักฐาน
เสียเปรียบในเชิงอรรถคดีหรือเสียผลประโยชน์โดยไม่จําเป็น 

12) การบันทึกเวชระเบียนนั้นไม่ควรใช้อักษรย่อที่ไม่เป็นสากล เพราะจะทําให้ไม่สามารถ
สื่อความหมายได้ถูกต้อง หรือการแปลความหมายโดยผู้อ่ืนนั้นผิดพลาดไปได้ซึ่งอาจก่
อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่มารับการรักษา หรือแม้กระทั่งในการต่อสู้เชิงอรรถคดีตาม
กระบวนการยุติธรรมก็สามารถทําให้เกิดการเสียเปรียบได้ซึ่งคล้ายกับการบันทึกเวช

                                                           
5 ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ระเบียนที่ไม่ชัดเจนอ่านไม่ออกนั่นเอง การสั่งการรักษาพยาบาลด้วยคําพูด หรือทาง
โทรศัพท์จะทําได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย หรือ
ในกรณีการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้ป่วย ทุกคร้ังที่สั่งการรักษาด้วยคําพูดหรือ
ทางโทรศัพท์แพทย์ผู้สั่งการรักษาต้องลงนามกํากับท้าย คําสั่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทํา
ได้และอย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมงภายหลังการสั่งการรักษาดังกล่าว 

13) บันทึกเวชระเบียนควรมีความสมบูรณ์อย่างช้าภายใน 15 วัน หลังจากผู้ป่วยถูกจําหน่
ายออกจากการรักษาพยาบาล 

14) เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ต่อเนื่อง ควรเก็บรักษาบันทึกเวชระเบียน
ไวอย่างน้อยที่สุด 5 ปีนับจากวันที่ผู้ป่วยมาติดต่อรับการรักษาคร้ังสุดท้าย 

15) ก่อนที่สถานพยาบาลจะทําลายเวชระเบียนควรได้มีการประกาศเพื่อให้ผู้ป่วยที่ยังประ
สงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเวชระเบียนสามารถคัดค้านการทําลาย หรือทําการ
คัดลอก คัดสาํเนาข้อมูลเฉพาะส่วนของตนเพื่อประโยชน์ต่อไป 

  
 ปัญหาของการบันทึกเวชรเบียน 
 จากการศึกษาของเพ็ญพร และคณะพบว่า โดยตรวจสอบแบบฟอร์มสรุปสาเหตุการตายของ
เวชระเบียนผู้ป่วยในของภาควิชาอายุรศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และรังสีวิทยา ที่ถึงแก่กรรมตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึง ธันวาคม 2551 จํานวน 2,258 ราย พบว่ามีเวชระเบียนผู้ป่วยในที่ไม่มีการสรุปสาเหตุการ
ตายในแบบฟอร์มสรุปสาเหตุการตายของเวชระเบียนผู้ป่วยในจํานวน 53 ฉบับ เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
การสรุปสาเหตุการตายกับหนังสือรับรองการตาย พบว่าจํานวนแฟ้มที่มีรหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย
ตรงกันมีจํานวน 1,449 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 65.71 และรหัสโรคไม่ตรงกันจํานวน 756 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 34.29 สรุป ปัจจัยที่มีผลต่อการให้รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตายของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริ
ราช ได้แก่ แพทย์ ผู้เขียนสาเหตุการตายในหนังสือรับรองการตายและแพทย์ผู้สรุปการวินิจฉัยโรคที่
เป็นสาเหตุการตายใน medical certificate of cause of death ไม่ใช่แพทย์คนเดียวกัน ทําให้การ
สรุปข้อมูลจาก 2 แห่งไม่ตรงกัน โดยแพทย์ผู้เขียนสาเหตุการตายในหนังสือรับรองการตายไม่ใช่แพทย์
ผู้ดูแลผู้ป่วยรายนั้น แต่อาจเป็นแพทย์ที่อยู่เวรในวันผู้ป่วยเสียชีวิต จึงจําเป็นต้องเป็นผู้สรุปหนังสือ
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รับรองการตายเพื่อส่งนายทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง ทําให้ข้อมูลที่นํามาสรุปเป็นสาเหตุการตายไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน ผิดพลาดจากความเป็นจริง6 
 จากงานวิจัยข้างต้น การบันทึกเวชระเบียนและการสอบทานเวชระเบียนเป็นภารกิจที่ต้องให้
ความสําคัญยิ่งข้ึนในงานเวชระเบียน  
 

5. จริยธรรมการปฏิบัติงานเวชระเบียน7 
งานเวชระเบียนนั้นเก่ียวข้องกับการพัฒนา การใช้และการเก็บรักษาข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่ง

ได้แก่ ข้อมูลทางด้านการรักษา และข้อมูลสถานะสุขภาพต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย การ
บริหารจัดการ และเพื่ออ้างอิงในการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ เวชระเบียนที่ดีแสดงถึงคุณภาพการรักษา
และบริการที่ดีด้วย และเพื่อการรับรองคุณภาพดังกล่าวนักเวชระเบียนควรมีบัญญัติพื้นฐานเพื่อการ
ปฏิบัติสําหรับสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเวชระเบียน ดังนั้นสมาคมเวชระเบียนแห่งสหรัฐอเมริกาจึงได้
กําหนด จรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชระเบียน ข้ึนมา 

ประมวลจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายในวิชาชีพเวชระเบียน 
ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมเวชระเบียนแห่งสหรัฐอเมริกาและบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งได้รับการ
รับรองจากสมาคมนี้ หลักจรรยาบรรณดังกล่าวประกอบด้วย 

1. บริการย่อมมาก่อนผลประโยชน์อ่ืนใด มีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพโดยไม่คํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนตัว ให้ความสนใจต่อผู้ป่วย (ลูกคา้) โดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพื่อนําชื่อเสียง
เกียรติคุณมาสู่ตนเอง สู่สมาคม และสู่วิชาชีพเวชระเบียน 

2. เก็บรักษาเวชระเบียนที่อยู่ในความดูแลของตนโดยถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (ความลับ) โดยไม่
มีการเปิดเผยหรือทําลาย นอกจากจะเป็นไปตาม กฎระเบียบ อายุความ หรือนโยบายของผู้บริหาร 

3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา (นายจ้าง) มอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

4. หลีกเลี่ยงการกระทํา หรือการปกปิดการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อจริยธรรมอันด ี

                                                           
6 เพ็ญพร คูณขาว,ปานทิพย์ สวัสดิ์มงคล, วนัดี วันศรีสุธน, ปัทมา สันติวงศ์เดชา, วราภรณ์ ปานเงิน. ปัจจยัที่มีผลต่อความสําเร็จ
ในการให้รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตายของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช: เวชบันทึก, โรงพยาบาลศิริราช, พฤษภาคม-สิงหาคม 
2553, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2. หนา้ 79-85. 
7 ที่มา : ชมรมเวชระเบียนและสถิติแห่งประเทศไทย 
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5. เปิดเผยข้อมูลในเวชระเบียนต่อผู้เป็นเจ้าของเวชระเบียนโดยตรง (ตัวผู้ป่วย) ไม่เปิดเผยข้อมูล
ในเวชระเบียนโดยไม่จําเป็น ยกเว้นจะเป็นการใช้เพื่อเป็นหลักฐานตามกฎหมาย หรือเป็นไปตาม
กฎระเบียบอ่ืน ๆ 

6. รักษากฎระเบียบต่าง ๆ ที่กําหนดข้ึนโดยคณะกรรมการเวชระเบียนอย่างเคร่งครัด 
7. ยอมรับเงินค่าบริการต่าง ๆ เฉพาะที่กําหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งตน

ควรจะได้ตามหน้าที ่
8. หลีกเลี่ยงการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลอ่ืน และไม่แสดงอํานาจการตัดสินใจที่

นอกเหนือขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบอยู ่
9. พยายามแสวงหาความรู้เพิ่มเติม หมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อการบริการ

ทางสาธารณสุขที่ดีมีสุขภาพ 
10. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ ตลอดจนการ

เผยแพร่สาขาวิชาชีพเวชระเบียนให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะ 
11. ในฐานะเจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ความลับ) ของผู้ป่วย และ

เผยแพร่ข้อมูลขององค์กรในลักษณะภาพรวมทั้งหมด 
12. การบอกกล่าวความจริงอย่างละเอียดเก่ียวกับการศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ ของตนต่อ

ผู้บังคับบัญชา (นายจ้าง) หรือว่าที่นายจ้างในอนาคต 
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บทที ่3 
 

กฎหมายเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law)  
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy) นั้นอยู่บนพื้นฐานทางความคิดของความสัมพันธ์

ระหว่างปัจเจกชน (Individual) กับสังคมส่วนรวม สังคมจึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดวางกลไกให้
ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการเคลื่อนไหว ของข้อมูล และความมั่นคงของ
ประเทศ สามารถดําเนินไปได้อย่างกลมกลืนและสอดคล้อง  

1. กฎหมายต่างประเทศ 
ICCPR : International Covenant on Civil and Political Rights (กติกาสากลระหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง) โดยมีสาระสําคัญในส่วนของการใช้ Internet ดงันี ้
1. การห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตัว (Privacy Right)  
2. การคุ้มครองเสรีภาพทางความคิด/การแสดงความคิดเห็น/การแสดงออก/สื่อ (Freedom of 

Belief/Freedom of Press/Freedom of Expression) The Computer Fraud and Abuse Act เป็น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการฉ้อโกงและการละเมิดคอมพิวเตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากทั้งกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง (ICCPR : 
International Covenant on Civil and Political Rights) และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 จะให้สิทธิประชาชนคนไทยเข้าถึงข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล ได้อย่างมีเสรีภาพ แต่การกระทํานั้นต้องไม่
ไปก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืนจนเกินไปมิฉะนั้นก็เป็นการกระทําผิดกฎหมายได ้

2. กฎหมายไทย 
ประเทศไทยยังมีกฎหมายที่สามารถนํามาปรับใช้กัคุ้มครองส่วนบุคคล ดังนี้  
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการ

เมือง (ICCPR: International Covenant on Civil and Political Rights) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 
(ICCPR ได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2519) และมีผลใช้บังคับ 
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เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540 โดยมีสาระสําคัญในส่วนของการใช้อินเตอร์เน็ท ซึ่งสิทธิมนุษยชนทั้ง 2 
ประการ ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไว้ในมาตราดังนี ้

มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ ส่วนตัว   
มาตรา 36 เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย 
มาตรา 37 เสรีภาพทางความคิดในการถือศาสนา/ความเชื่อ  
มาตรา 45 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการ

สื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน  
มาตรา 46 เสรีภาพของสื่อ 
 
สาระสําคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
การคุ้มครองสิทธิของบุคคลในความเป็นส่วนตัว (Right of Privacy) เสรีภาพในการไหลเวียนของ

ข้อมูลข่าวสาร (Free Flow of Information) และความมั่นคงของประเทศ (National Security) เพื่อเป็น
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มั่นคงในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจําเป็น ที่จะต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดังกล่าว  

มาตรา 30 วรรคหนึ่ง  “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน”  

มีความหมายว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกเร่ืองไม่ว่าจะเป็นสิทธิการศึกษา สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม และนอกจากนี้ยังได้มีการกําหนดความคุ้มครองสิทธิต่างๆของ บุคคลไว้ด้วย 
โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลการเงิน เป็นต้น โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพนั้นถือได้ว่ามี
ความสําคัญอย่างมาก ซึ่งในกฎหมายรัฐธรรมนูญไดบ้ัญญัติไว ้5 หลัก ดังนี ้

“การกล่าว หรือ ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็น
การละเมิดหรือกระทบสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทํา
มิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อีกทั้งบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับตน ทั้งนีต้ามที่กฎหมายบัญญัต”ิ  

จากหลักที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะเห็นว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับงานเวชระเบียนอยู่ ใน
เร่ืองของข้อมูลในเวชระเบียนนั้นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่ว่าจะเป็นของชายหรือ
หญิง เว้นแต่มีเหตุจําเป็น ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองไว้อย่างชัดเจน 

2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550  
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เป็นกฎหมายที่บัญญัติขอบเขตของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 ที่เก่ียวข้องเร่ือง
สิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ ได้แก่ 

 - การให้ความยินยอมรับการบริการสาธารณสุขของผู้รับบริการ 
 - การเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 
 - การมสีิทธรัิบทราบข้อเท็จจริงการให้บริการสาธารณสุข 
 - ลักษณะวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

เนื่องจากข้อมูลด้านสุขภาพเป็นข้อมูลของสุขภาวะ ประวัติสุขภาพ ประวัติการรับการ
รักษาพยาบาล ซึ่งจัดได้ว่าเป็นความลับส่วนบุคคล มีความสําคัญทั้งทางการแพทย์และทางด้านการจัดการ
งานต่างๆ โดยยังอาจมีความสําคัญต่อชีวิตได้ เช่น ในเร่ืองปัญหาของการรับมรดกเอง หรือเป็นเจ้ามรดก 
หรือ รับสิทธิต่างๆอันพึงมีพึงได้ของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนจะสําคัญมากน้อยแค่ไหนจะกล่าวให้ทราบ
ในภายหลัง และยังมีในเร่ืองของการให้ความยินยอมรับการบริการฯ ด้วยเช่นกัน เพราะปัจจุบันมีปัญหา
ร้องเรียน หรือแม้แต่ฟ้องร้องเป็นคดีความข้ึนสู่ศาลกันมากมายหลายคดีและมีหลายคดีที่ทางสถานบริการ
ด้านการสาธารณสุข หรือบุคลากรด้านการสาธารณสุขเองต้องตกเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ สืบ
เนื่องมาจากการที่ขาดหลักฐานเอกสารต่างๆ มายืนยัน เพราะส่วนใหญ่มักจะอ้างว่า สถานบริการด้านการ
สาธารณสุข หรือ บุคลากรด้านการสาธารณสุขให้การรักษาที่ไม่ถูกต้องและประมาทเลินเล่อ โดย
ผู้รับบริการไม่อาจโต้แย้งหรือคัดค้านได้เลย จึงต้องมีการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการให้โอกาสแก่
ผู้รับบริการที่จะตัดสินใจรับหรือไม่รับบริการดังกล่าวได้ ทําให้ต้องมีเอกสารในการยินยอมรับการบริการ
ด้านการสาธารณสุขประกอบกับเอกสารอ่ืน ๆ ในงานเวชระเบียนด้วย 

 
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540  

เหตุที่พระราชบัญญัติฉบับนี้เข้ามาเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน ก็เพราะว่าตามที่
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติขอบเขตไว้ว่า บุคคลใดก็ตามที่มาขอรับบริการ
สาธารณสุข หรือ จะถูกใช้ในงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข ต้องให้ความยินยอม หรือ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้มาขอรับบริการตามลําดับ รวมทั้งผู้มาขอรับบริการมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงใด ๆ ก่อนที่
ทางสถานบริการฯจะให้บริการด้วย จึงต้องมีการทําหนังสือยินยอม หรือ ไม่ยินยอมรับบริการสาธารณสุข
ข้ึน เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550  

ทั้งนี้ หนังสือยินยอมดังกล่าวจัดว่าเป็นนิติกรรมสัญญารูปแบบหนึ่งซึ่งอาจระบุข้อความใด ๆ อัน
เป็นเงื่อนไข หรือ ความตกลงไว้ในหนังสือยินยอมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ในบางกรณีอาจจะไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น มีข้อความว่าหากเกิดข้ึนกับผู้รับบริการ ผู้รับบริการไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด 
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ๆ เอาแก่ผู้ให้บริการได ้เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงต้องนําพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมมาคํานึง
ประกอบกับการจัดทําสัญญา หรือ หนังสือดังกล่าว เพื่อป้องกันปญัหาที่จะเกิดข้ึนตามมา 

4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ส่วนหนึ่งของงานเวชระเบียนจะมีความเก่ียวข้องกับข้อมูลที่แสดงสถานะของบุคคล เช่น ชื่อสกุล 

สถานภาพสมรส หรืออํานาจกระทําการใด ๆ ของผู้รับบริการ ฯ ที่จะกระทําได้เช่น อํานาจที่จะให้ความ
ยินยอมของผู้รับบริการฯ ที่เป็นผู้เยาว์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลถึงความสมบูรณ์ถึงเอกสารหลักฐาน การกระทํา
ใด ๆ หรือ แม้แต่การดําเนินการในส่วนที่เป็นสิทธิที่ผู้รับบริการฯจะพึงได้รับ เช่น สิทธิตามประกันสังคม 
เป็นต้น 

โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่กล่าวมาข้างต้นโดยตรงก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เพราะว่าเป็นกฎหมายที่กําหนดบทบาท หน้าที่ การรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การกระทําการใด ๆ 
เช่น นิติกรรม สัญญา สภาพบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไปเป็นประจําอยู่แล้ว 
โดยเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางด้านงานเวชระเบียนและการให้บริการในด้านตา่งๆ จะม ีดังนี ้

 1) สภาพบุคคล : สิทธิและหน้าที่ของผู้เยาว์โดยที่ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์
นี้มีความหมายว่า ผู้เยาว์คือ บุคคลที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ ์

 2) นิติกรรมสัญญา : ซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่ต้องดูควบคู่กับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่
เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

 3) การละเมิด : เป็นเร่ืองที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการจากบุคลากร หรือ 
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือ จงใจก็ตาม อีกทั้งยังกําหนด
ขอบเขตของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่าจะเรียกร้องอะไรได้บ้าง 

 4) อํานาจผู้ปกครอง : ใช้ในเร่ืองของอํานาจการให้ความยินยอมในกรณีที่ผู้มาขอรับบริการเป็น
ผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถหรือ บุคคลวิกลจริต ซึ่งสว่นรายละเอียดจะกล่าวในภายหลัง 

5. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the right of the child) 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบ

มากที่สุดในโลก โดยทุกประเทศในโลกได้ให้สัตยาบัน ยกเว้นประเทศโซมาเลีย และสหรัฐอเมริกา ในป ี
พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ โดยระบุความละเอียดของสิทธิข้ันพื้นฐานต่างๆ 
ไว้ว่าทุกประเทศต้องรับประกันเด็กในประเทศของตน หนึ่งในนั้นได้แก่ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด กล่าวคือ การ
ได้รับการดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐานที่ดีนั่นเอง 

ในอนุสัญญาฉบับนี ้ความหมายของเด็กจะต่างกับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตรงที่ว่า 
เด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่จะได้บรรลุนิติ
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ภาวะโดยเหตุอย่างอ่ืนที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ซึ่งจะกล่าวในภายหลังอันจะมีผลในเร่ืองของขอบเขตอํานาจ 
หรือ สิทธิของเด็กที่จะเข้ามาขอรับบริการจากสถานพยาบาลว่า สามารถกระทําเองได้เพียงใด 

6. คําประกาศสิทธิผู้ป่วย 
สิทธิ หมายถึง ความชอบธรรมที่บุคคลใช้ยันกับผู้อ่ืนเพื่อคุ้มครอง หรือ รักษาผลประโยชน์อัน

เป็นส่วนอันพึงมีพึงได้ของบุคคลนั้น 
สิทธิผู้ป่วย จึงหมายถึง ความชอบธรรมที่ผู้ป่วยซึ่งรวมถึงผู้ที่ไปรับบริการด้านสุขภาพต่างๆจะพึง

ได้รับ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่ละเมิดถึงสิทธิของผู้อ่ืน แม้ว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ป่วยและผู้ใช่บริการด้านสุขภาพสาขาต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเก้ือกูลกัน น้ําใจ และ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แต่ความสลับซับซ้อนทางสังคม และกระแสของวัฒนธรรมทางธุรกิจนั้นได้เพิ่มขยาย
ความขัดแย้งทางจริยธรรมมากข้ึน ทําให้ต้องมีบทบัญญัติทั้งในทางกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และข้อบังคับทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อจัดระเบียบการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และบริการด้านสุขภาพต่างๆให้เข้าใจชัดเจน
มากยิ่งข้ึน ดังนั้น ในหลายประเทศจึงได้มีการประกาศสิทธิผู้ป่วย หรือกฎบัตรผู้ป่วยข้ึน เพื่อรับรองให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สําหรับประเทศไทยองค์กรสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่
จะรวบรวมสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ป่วยตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีไทย จัดทําเป็นประกาศ
เพื่อให้รู้ทั่วกันทั้งประชาชน ผู้ป่วย และผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ ทั้งแพทย์พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัช
กร และผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆโดยมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีลดความขัดแย้ง และ
นําไปสู่ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นําไปสู่ผลการรักษาพยาบาลที่ด ี

คําประกาศสิทธิผู้ป่วยมี 10 ข้อ ดังนี ้
ข้อที่  1 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิ ข้ันพื้นฐานที่จะได้ รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นมีข้อกําหนดที่
เก่ียวข้องกับสุขภาพของคนไทย ระหว่างผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมรวมไปถึงการให้บริการด้าน
สุขภาพต่างๆ ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

ดังนั้น ในการดูแลผู้ใช้บริการทุกรายต้องดูแลเป็นอย่างดีอย่างสมเหตุสมผล และตัดสินใจให้การ
ดูแลเป็นราย ๆ ตามความเหมาะสมกับอาการ หรือ โรคที่เป็นด้วยวิจารณญาณและความรู้ในวิชาชีพ 
รวมทั้งต้องรู้สิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้รับบริการ เช่น ผู้ยากไร้เด็กอายุ 0–12 ปีหรือ ผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ข้อที่ 2 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ
เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาต ิศาสนา ลัทธิการเมือง เพศ อายุและลักษณะของความเจ็บป่วย  
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ดังนั้น ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการสุขภาพในมาตรฐานที่ดีที่สุดตามฐานานุรูป โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติทั้งนี้มิได้หมายความรวมถึงสิทธิอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น การไม่
ต้องชําระค่ารักษาพยาบาล การพักในห้องพิเศษต่างๆและบริการพิเศษอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ข้อที่ 3 ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จากผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอม หรือไม่ยินยอมให้ประกอบวิชาชีพด้า
นสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจําเป็น สิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ตัดสินใจในการทําบําบัดรักษาโรคภัยที่เกิดข้ึน นับเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ป่วยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพต้องอธิบายให้ผูป้่วยทราบถึงอาการ การดําเนินโรค วิธีการรักษาความยินยอมของผู้ป่วยนั้นจึงจะมี
ผลตามกฎหมาย ซึ่งเรียกว่าความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว ( Informed Consent) ยกเว้นการช่วย
เหลือในกรณีรีบด่วนฉุกเฉิน ซึ่งจําเป็นต้องกระทําเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยตามข้อ 4 และคําประกาศสิทธิข้อนี้
เองที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจําต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยเสียก่อน 

ข้อที่ 4 ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือรีบด่วน
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันที ตามความจําเป็นแก่กรณีโดยไม่คํานึงว่าผู ้ป่วยจะร้องขอ
ความช่วยเหลือหรือไม่ 

การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ถือว่าเป็นจริยธรรมแห่งวิชาชีพข้ันพื้นฐาน ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะต้องดําเนินการโดยทันทีเมื่อตนอยู่ในฐานะที่จะให้ความช่วยเหลือได้ การ
ช่วยเหลือในลักษณะเช่นนี้ นับว่าเป็นความจําเป็นในการช่วยชีวิต แม้ว่าจะไม่ได้รับการร้องขอจากผู้ป่วย 
ซึ่งบ่อยคร้ังก็ไม่อยู่ในสภาพมีสติพอที่จะร้องขอได้ถือว่าเป็นการกระทําโดยความจําเป็น ไม่มีความผิด แต่
การที่ปฏิเสธความช่วยเหลือนับว่าเป็นการละเมิดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชา
ชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 และอาจผิดกฎหมายอาญาได้ด้วย 

ข้อที่ 5 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่
เป็นผู้ให้บริการแก่ตนในสถานพยาบาลต่างๆจะมีผู ้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพต่างๆ หลายสาขา
ปฏิบัติงานร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยกับบุคลากรผู้ช่วยต่างๆ หลายประเภท ซึ่งบ่อยคร้ังก่อให้เกิดความ
ไม่แน่ใจและความไม่เข้าใจแก่ผูป้่วยและประชาชนทั่วไป ดังนั้นการกําหนดให้ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะสอบถามชื่อ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการแก่ตน จึงช่วยผู้ป่วยในฐานะผู้บริโภคกล้า
ที่จะสอบถามข้อมูลที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการซึ่งไม่มีคุณภาพเพียงพอ 

ข้อที่ 6 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืน ๆ ที่มิได้เป็นผู้ให้
บริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้ 



กฎหมายที่เกีย่วกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

 

45 
 

สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย (The right to safety) สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร (The right to be 
informed) สิทธิที่จะบอกเลิก (The right to choose) นับเป็นสิทธิทีส่ําคัญของผู้บริโภคสินค้าและบริการ 
ซึ่งรวมถึงการบริการทางด้านสุขภาพ ในวัฒนธรรมปัจจุบัน ผู้ป่วยยังมีความเกรงใจและไม่ตระหนักถึงสิทธิ
นี้ ทําให้เกิดความไม่เข้าใจเมื่อผู้ป่วยขอความเห็นจากผู้ให้บริการต่อสุขภาพของผู้อ่ืน หรือไม่ให้ความร่วม
มือในการที่ผู้ป่วยจะเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือสถานบริการ การกําหนดสิทธิผู้ป่วยในประเด็นนี้ให้ชัดแจ้ง จึง
มีประโยชน์ที่จะลดความขัดแย้งและเป็นการรับรองสิทธิผู้ป่วยที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง 

ข้อที่ 7 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลที่เก่ียวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุข
ภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย สิทธิส่วน
บุคคลที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเก่ียวกับการเจ็บป่วยนี้ ประเทศไทยก็ได้รับรองสิทธินี้ในกฎหมายอาญา
แห่งประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ยังมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 ข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษา จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 หมวด 3 
ข้อ 9 และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ซึ่งถือได้วา่สังคมให้ความสําคัญกับสิทธิผู้ป่วยในข้อ
นี้มาก เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่ผู้ป่วยให้ความไว้วางใจต่อแพทย์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
ตนเอง 

อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นที่เหนือกว่า เช่น การปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย หรือการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประชาชน 
หรือในกรณีที่คุ้มครองอันตรายร้ายแรงของบุคคลอ่ืน การเปิดเผยข้อมูลต่อศาล การแจ้งข้อมูลต่อบุคคลที่
สามเพื่อคุ้มครองอันตรายร้ายแรงของบุคคลอ่ืน เป็นต้น โดยนอกจากนี้แล้ว ตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ยังได้วางหลักไว้ในเร่ืองนี้ด้วย จึงจําเป็นที่ผู ้ให้บริการด้านสุขภาพต้องมีความ
ระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลด้านนี้ถูกเปิดเผยโดยไม่จําเป็น (ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย) จึงถือได้ว่า คํา
ประกาศสิทธิผู้ป่วยข้อนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่องานเวชระเบียนเป็นอย่างมาก 

ข้อที่ 8 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วม หรือถอนตัวจากการ
เป็นผู้ถูกทดลองในการทําวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

ในปัจจุบันมีความจําเป็นในการทดลองมนุษย์เพื่อความก้าวหน้าในทางการแพทย์มีมากข้ึน 
ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายที่เก่ียวกับการทดลองในมนุษย์ โดยเฉพาะข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2526 หมวด 1 ข้อ 6 ระบุว่า 

“ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทําการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูก
ทดลอง และต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่เกิดข้ึนจากการทดลองนั้นๆ”ประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550  
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มาตรา 9 ก็มีบัญญัติในเร่ืองดังกล่าวด้วยเช่นกัน คือ “ในกรณีที่ผู ้ประกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสุขประสงค์ใช้ผู ้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย ผู ้ประกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสุขต้องแจ้งผู้รับบริการก่อนจึงจะดําเนินการได้  

ความยินยอมดังกล่าว ผู้รับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้“  
ข้อที่ 9 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน

เวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี ้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอ่ืน  
การที่แพทย์บันทึกประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาต่างๆ ของผู ้ป่วยในเวชระเบียนอย่าง

ละเอียด นับเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและคุณภาพ นับเป็น
มาตรฐานของการประกอบเวชกรรมสากล อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ปรากฏในเวชระเบียนถือเป็นข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งเจ้าของประวัติมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลได้ โดยสิทธินี้ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลในเวชระเบียนอาจมีบางส่วน ซึ่งเป็นการแสดง
ความเห็นของแพทย์ในการรักษาพยาบาลและอาจกระทบต่อบุคคลอ่ืน ๆ ได้ ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้
ป่วยทราบจะต้องเป็นการละเมิดส่วนตัวของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้รวมถึงกรณีผู้ป่วยยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของ
ตนต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณทีี่มกีารประกันชีวิต หรือสุขภาพ 

ข้อที่ 10 บิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน 18 
ปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกาย หรือจิตใจ ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ สําหรับผู้บกพร่องทางกายและ
จิตใจนั้น ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล เป็นผู้ดําเนินการแล้วแต่กรณ ี

ดังจะเห็นได้ว่างานด้านเวชระเบียนนั้นมีกฎหมายที่เก่ียวข้องอยู่หลายฉบับ ซึ่งถ้าปฏิบัติงานไม่อยู่
ในกรอบของกฎหมายแล้วอาจจะนําความยุ่งยากมาสู่ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานได้ ด้วยเนื่องจากว่า เวช
ระเบียนเป็นเอกสารหลักฐานที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านการแพทย์เก่ียวกับการรักษาพยาบาล หรือ 
เมื่อมีการร้องเรียน มีการฟ้องร้องเป็นคดีข้ึนสู่ศาล ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานที่สําคัญในการอ้างอิงเป็น
พยานต่อการสอบสวน หรือ สืบพยาน หากเวชระเบียนนั้นได้กระทําโดยไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายแล้ว 
การที่จะอ้างมาเป็นพยานหลักฐานนั้นก็จะมีน้ําหนักน้อย และอาจจะเป็นการพาดพิงถึงการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าทีเ่วชระเบียนว่ามีความประมาทเลินเล่อ จนทําให้เกิดความเสียหายได้  

ในอดีตนั้น บุคคลใดที่ต้องการได้รับการบริการด้านสาธารณสุข เมื่อบุคคลนั้นไปติดต่อขอรับ
บริการจากสถานบริการทางด้านสาธารณสุขสถานบริการนั้นสามารถให้การบริการได้ทันทีแต่ในปัจจุบันได้
มีการตราพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้บัญญัติในเร่ืองดังกล่าวไว้ว่า ก่อนที่สถาน
บริการทางด้านสาธารณสุขนั้นจะให้บริการใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่มาขอรับบริการก่อน ด้วย
เหตุนี้จึงเกิดประเด็นปัญหาตามมาอีกว่า ในกรณีที่ผู้มาขอรับบริการที่เป็นเด็ก ซึ่งยังมีอายุไม่ครบ 20 ปีี
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บริบูรณ์นั้น จะถูกกําจัดสิทธิบางประการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่กําหนดขอบเขต
อํานาจกระทําการใด ๆ ของผู้เยาว์ไว้โดยการลงชื่อให้ความยินยอมถือว่าเป็นการทํานิติกรรมอย่างหนึ่ง แต่
ทั้งนี้กฎหมายได้เปิดช่องไว้ว่า “ ผู้เยาว์สามารถกระทําการใด ๆ อันเป็นการเฉพาะตัวของผู้เยาว์ได้เอง” 
ดังนั้น จึงถือว่า การขอรับบริการทางด้านสาธารณสุขนั้น เป็นการเฉพาะตัวของผู้เยาว์  

ในคําประกาศสิทธิผู้ป่วยได้กําหนดไว้ว่า “บิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้
ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์” ดังนั้น เด็กนั้นสามารถมารับบริการด้านสาธารณสุขโดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมได้ 

เมื่อกฎหมายได้เปิดช่องไว้เช่นนี้ ทําให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์จึงสามารถลงชื่อให้ความ
ยินยอมในการรับบริการหรือให้บริการของสถานบริการด้านสาธารณสุขได้เอง โดยไม่ต้องให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมยินยอมเสียก่อน 

แต่ในบางกรณีที่ต้องทําหัตถกรรมพิเศษ เช่น ผ่าตัด คลอดบุตร การรักษากรณีที่วินิจฉัยแล้วพบว่
าเป็นโรคร้ายแรง ถ้าไม่ใช่กรณีเร่งด่วน หรือไม่มีผู้ใดมีอํานาจให้ความยินยอมได้การลงชื่อให้ความยินยอม 
หรือเพิกถอนการรักษาจําต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน ตามลําดับ ดังนี ้ 

1. ผู้แทนโดยชอบธรรม 
2. บิดา มารดาจดทะเบียนสมรส 
3. บิดา มารดา มีสิทธิให้ความยินยอมได้ทั้ง 2 คนไม่จดทะเบียนสมรส 
4. บิดาจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตร หรือ ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของบิดาโดย

ชอบด้วยกฎหมาย 
5. บิดาเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมได้เช่นเดียวกับมารดาของเด็ก จึงมีสิทธิลงลายมือชื่อใน

เอกสารใด ๆ เพื่อให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ 
6. ผู้ปกครองที่มีอํานาจตามกฎหมายผู้ที่ดูแลผู้เยาว์อยู่ในขณะนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(ใช้ในกรณีถ้าไม่มีบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ภาษากฎหมายเรียกว่า ผู้ปกครองดูแล)  
การรับบริการจากสถานบริการด้านสาธารณสขุของเดก็ (อายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์) ต้องคํานึงถึง

คําประกาศสิทธิผู้ป่วยเป็นสําคัญเพื่อไม่ให้เกิดการขัดสิทธิของผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้แทนโดยชอบธรรม8 

 - การทําผ่าตัด 

                                                           
8 การรักษาใดที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่นั้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางคณะแพทย์ที่ได้ทําการ
ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นอาการที่ต้องได้รับการรักษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องได้รับการรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อน หรือ ตอ้งมีการผ่าตัดหรือไม่ 
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 - การรักษากรณีที่วินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นโรคร้ายแรง การรักษาที่เกิดจากการบาดเจ็บอย่าง
รุนแรง / สาหัส 

 - การทําหัตถกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม – การรักษา
อาการเลก็ๆ น้อยๆ หรือ อาการไม่รุนแรง 

 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชระเบียนต้องมีความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานด้านนี้ เพราะ

จะทําให้สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาใน
ภายหลัง โดยเฉพาะการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในเวชระเบียน หรือการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง
กับงานเวชระเบียน ซึ่งกฎหมายที่สําคัญ ได้แก่  

1. กฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร์และการใช้นามสกุล 
ส่วนหนึ่งของการดําเนินงานด้านเวชระเบียน จําเป็นต้องใช้ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์์ประกอบ 

เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทราบตัวบุคคล ภูมิลําเนา ถ่ินที่อยู่ของบุคคล ซึ่งทางงานเวช
ระเบียนถือว่ามีความสําคัญในระดับหนึ่ง ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าชื่อ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ให้นายทะเบียนทราบก่อน จะทําการเปลี่ยนแปลงเองโดยพลการไม่ได้9 เพราะมีผลต่อความสัมพันธ์ในเร่ือง
ของสิทธิในครอบครัว เช่น อํานาจปกครองบุตร มรดก หรือ สิทธิต่าง ๆระหว่างสามีภรรยา เป็นต้น แต่ถ้า
หลักฐานทางทางทะเบียนราษฎร์์กับข้อมูลที่ผู้มาขอรับบริการแจ้งไม่ตรงกันในเร่ืองของคํานําหน้านามหญิง 
ในหลักฐาน ไม่ตรงกับที่ผู้มาขอรับบริการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ในการกรอกข้อมูลในเวชระเบียนให้ยึดตามที่
ปรากฏอยู่ในหลกัฐานทางทะเบียนราษฎร์เป็นหลัก (ให้ยึดเป็นหลักใช้ในเร่ืองนามสกุลด้วย) จากที่กล่าวมา
ทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังนี ้

1. นามสกลของหญิง แต่เดิมนั้น หญิงใดทําการสมรสถูกต้องตามกฎหมาย คือ แต่งงานโดยจด
ทะเบียนสมรส ให้หญิงนั้นใช้นามสกุลของสามี ต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505 ให้
ผู้หญิงคนใดก็ตามที่จดทะเบียนสมรสกับชายอ่ืนมีสิทธิที่จะใช้นามสกุลของตน หรือ นามสกุลของสามี 
หรือ นามสกุลทั้งของตนเองและของสามีไปพร้อมกันได้ แต่ถ้าแต่งงานโดยไม่จดทะเบียนสมรส ผู้หญิงคน
นั้นยังคงต้องใช้นามสกุลเดิมของตนเอง 

2. นามสกลของเดก็แรกเกิด เมื่อเด็กเกิดมาลืมตาดูโลกและมีชีวิต มีลมหายใจ ตามกฎหมายแล้ว 
ถือว่าเด็กนั้นเร่ิมสภาพบุคคลสามารถมีสิทธิหน้าที่ต่างๆ ได้เท่าที่กฎหมายกําหนด ซึ่งสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่ง
ของสิทธิที่เด็กทุกคนจะได้รับคือ นามสกุลนามสกุล เป็นตัวบอกสถานะของเด็กได้ว่าเป็นบุตรของใคร ใคร
มีอํานาจปกครอง และอาจมีผลถึงการรับมรดกของเด็กจากเจ้ามรดกที่ถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะเป็นกา
                                                           
9 พระราชบัญญัติคํานําหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 มาตรา 4 , 5 , 6 
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รรับมรดกทางพินัยกรรม หรือการที่เป็นทายาทโดยธรรมก็ตาม ซึ่งสามารถสรุปหลักในการใช้นามสกุลของ
เด็กได้ ดังนี ้

กรณีที่ 1 บิดามารดาของเด็กไม่จดทะเบียนสมรสกันเด็กที่เกิดจากบิดามารดากรณีนี้ตาม
กฎหมายเรียกว่า บุตรนอกสมรส หรือ บุตรนอกกฎหมาย ซึ่งถือว่าบิดาของเด็กนั้นยังไม่เป็นบิดาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยบิดาสามารถมีสิทธิที่จะฟ้องไม่รับหรือรับเด็กบุตรของตนได้หรือ เด็กสามารถฟ้องว่า 
ชายผู้นั้นไม่ใช่บิดาของตนได้ ทําให้สถานะของเด็กกับบิดาเด็กยังไม่แน่นอนซึ่งสามารถเกิดเหตุการณ์ผัน
แปรได้ตลอดเวลาจนกว่าจะเลยระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้ ทําให้บิดาสามารถที่จะไม่ให้หรือให้เด็กมี
สิทธิที่จะได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากตนหรือในเร่ืองที่เก่ียวกับมรดกของตนได้10  

ดังนั้น ในการใช้นามสกุลของเด็กนั้นให้ใช้นามสกุลของมารดาเด็ก ถ้าจะใส่ชื่อนามสกุลของบิดา
เด็กต้องได้รับความยินยอมจากบิดาเด็กก่อน ซึ่งอาจให้ความยินยอมด้วยวาจาโดยไม่ต้องทําเป็นหนังสือก็
ได้และถ้าบิดาเด็กเป็นคนแจ้งเกิดเองก็ยิ่งทําให้การบันทึกนามสกุลของเด็กในหลักฐานทางเวชระเบียนนั้น
ง่ายข้ึน แต่หากบิดาไม่ยินยอมให้ใช้นามสกุล หรือ ปฏิเสธการรับเลี้ยงหรือไม่รับว่าเด็กเป็นบุตรของตน ให้
ใช้นามสกุลของมารดา หรือญาติทางมารดาของเด็กได้โดยที่ญาติของมารดาเด็กได้ให้ความยินยอมเป็น
หนังสือแล้ว 

กรณีที่ 2 บิดามารดาของเด็กจดทะเบียนสมรสกัน เด็กสามารถใช้นามสกุลของทั้งบิดา หรือ
มารดาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากใคร สุดแต่ที่บิดามารดาเด็กจะเลือกว่าจะให้ใช้นามสกุลของใคร 
ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเด็กจะมีสิทธทิี่ดีกว่าในกรณีที่ 1  

2. กฎหมายว่าด้วยสัญชาต ิ
สัญชาติถือเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของข้อมูลทางทะเบียนราษฏร์ โดยในปัจจุบันมีคนงานต่าง

ต้องเข้ามาทํางานในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ซึ่งในบางคร้ังได้มาสมรสกับคนไทย แล้วมีลูกด้วยกัน ทํา
ให้มีปัญหาว่า เด็กที่เกิดมาจะมีสัญชาติอะไร ยิ่งไปกว่านั้น มีการพบว่า มีคนไทยบางคนถึงข้ันรับจ้างเป็น
พ่อของเด็กหรือแม่ของเด็ก โดยเข้าใจว่า ถ้าพ่อ หรือ แม่เป็นคนไทย เด็กที่เกิดมาจากคนต่างด้าวจะได้รับ
สัญชาติไทย เหตุที่ต้องให้ความสําคัญกับสัญชาติกับงานข้อมูลเวชระเบียนนั้นก็คือ เร่ืองของสิทธิเบิกค่า
รักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเด็กจะได้รับหลักกฎหมายในเร่ืองของสัญชาตินั้นกําหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสัญชาติไทย พ.ศ. 2508 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อปีพ.ศ. 2535 โดยมีหลักการได้มาซึ่ง
สัญชาติไทยของเด็ก มี 2 วิธีคือ 

1.) หลักสืบสายโลหิต มี 2 กรณ ี

                                                           
10 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1530 
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กรณีที่ 1 บิดาเป็นสัญชาติไทย แต่มารดาเป็นคนต่างด้าว 
- เด็กที่เกิดมาจะได้สัญชาติไทยก็ต่อเมื่อ บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตาม

กฎหมาย หรือ บิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรตามกฎหมายเท่านั้น 
กรณีที่ 2 บิดาเป็นคนต่างด้าว แต่มารดาเป็นสัญชาติไทย 
- เด็กที่เกิดมาจะได้สัญชาติไทย เนื่องจากตามหลักกฎมายถือว่าเด็กที่เกิดมาเป็นบุตรโดยชอบด้

วยกฎหมายของมารดาด้วยหลักสายโลหิต ทั้งนี้ไม่ว่ามารดาจะจดทะเบียนกับบิดาเด็กหรือไม่ 
2.) หลักดินแดน : ผู้ที่เกิดในประเทศไทยย่อมได้รับสัญชาติไทย เว้นแต่ผู้ที่เกิดในประเทศไทยโดย

บิดา หรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและในขณะที่เกิด บิดา หรือ มารดาของผู้นั้นเป็น 
ก) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 ข) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว 
 ค) ผู้ที่ได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
 ง) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางทูต 
 จ) หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุลหรือเจ้าหน้าที่ในคณะผู้แทนทางกงสุล 
 ฉ) พนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ 
 ช) คนในครอบครัวซึ่งเป็นญาติอยู่ในความอุปการะ หรือ คนใช้ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ

มาอยู่กับบุคคลในข้อ 2.4 – 2.6  
ดังนั้น หากเป็นแรงงานต่างด้าว ก็จัดอยู่ในข้อยกเว้นของหลักดินแดนที่ไม่สามารถเอาเร่ือง

ดินแดนมากล่าวอ้างได้ว่า ลูกของตนเกิดบนแผ่นดินไทย ย่อมได้สัญชาติไทย อีกทั้งยังเป็นการขัดกับหลัก
สายโลหิตด้วยข้างต้น 

3. กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
ในบางคร้ังประชาชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ จําเป็นต้องใช้ข้อมูลหรือเอกสารทางด้านเวช

ระเบียน เพื่อไปประกอบการดําเนินการหรือปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆแต่ด้วยติดที่ว่า ข้อมูลทางด้านเวช
ระเบียนจัดเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นในการที่จะทําการเปิดเผย ส่งมอบข้อมูล หรือ
เอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง อีกทั้งในปัจจุบันได้มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ทางข้อมูลเวชระเบียนอยู ่  คือ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่ก็ยิ่งต้องตระหนักในเร่ืองดังกล่าวให้มากข้ึนไปกว่
าเดิม เพราะหากมีการเผยแพร่ออกไปให้กับผู้ที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล ก็อาจจะเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่อผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้โดยไม่รู้ตัว อีกทั้งยังถือว่าเจ้าหน้าที่ได้กระทําผิดกฎหมายด้
วย ดังนั้น หลักเกณฑ์ของการเปิดเผยข้อมูลด้านเวชระเบียนแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ 
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4.กฎหมายสุขภาพแห่งชาต ิ
 เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 มีข้อบัญญัติอยู่ตอนหนึ่งว่า กรณีที่ทาง

หน่วยงานของรัฐเป็นผู้มาขอข้อมูลหรือเอกสาร “ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้
ใดจะนําไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไป
ตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือ มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ผู้ใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพื่อขอ
เอกสารเก่ียวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้” 11 

จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นทําให้เห็นข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลนั้นถือว่าเป็นความลับ
ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ในบางกรณีนั้นหน่วยงานของรัฐก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ข้อมูลด้า
นสุขภาพของบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่างๆ เช่น การพิจารณาเงินค่าทดแทนตามกฎหมายเงิน
ค่าทดแทน การนั่งพิจารณาคดีของศาล การสืบสวน สอบสวนพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน เป็น
ต้น จึงทําให้เกิดปัญหาว่าข้อมูลด้านสุขภาพที่ถือว่าเป็นความลับ อันต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550  จะสามารถเปิดเผยให้กับทางหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอข้อมูลดังกล่าวกับทาง
สถานบริการสาธารณสุขได้หรือไม่ 

เมื่อพิจารณาด้วยข้อบัญญัติตามกฎหมายต่างๆ พบว่ามีการให้อํานาจของเจ้าพนักงานในการที่จะ
เรียกข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ได้ เช่น อํานาจของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 บัญญัติให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีอํานาจสั่งให้บุคคลที่
เก่ียวข้องส่งเอกสารหรือข้อมูลที่จําเป็นมาพิจารณาได้ และในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 ดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจในการมีหนังสือสอบถาม หรือ เรียกบุคคลที่
เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือ ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง หรือ สิ่งอ่ืนที่จําเป็นมาเพื่อประกอบการ
พิจารณา แต่ในระหว่างสถานพยาบาล หรือ คณะแพทย์ที่ทําการรักษาจะขอข้อมูลนั้นจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน เพราะว่าไม่มีกฎหมายใดให้อํานาจไว้ แม้แต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่
าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ก็ตาม เนื่องจากว่ามีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้
กําหนดห้ามมิให้ยกอํานาจ หรือสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้ึนมาอ้าง
สิทธิในการขอข้อมูลสุขภาพดังกล่าวได้เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นและฉุกเฉินอย่างยิ่งในการที่ต้องใช้ข้
อมูลเวชระเบียนเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 

                                                           
11 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 มาตรา 7 
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ดังนั้น ตามอํานาจทางกฎหมายนั้นถือได้ว่า เจ้าพนักงานมีอํานาจในการขอดูเอกสารหลักฐานที่
เก่ียวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา แม้จะเป็นไปโดยขัดสิทธิส่วนบุคคลก็ตาม โดยถือว่าบทบัญญัติการ
ให้อํานาจดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทําให้การบังคับใช้กฎหมายนั้น ๆ ให้สมบูรณ์12 

ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถขอดูข้อมูลเวชระเบียนได้โดยไมต้องขออนุญาตต่อทางเจ้า
ของข้อมูลก่อน แต่ต้องมีกฎหมายให้อํานาจเช่นนั้นไว้อย่างชัดเจน และโดยเฉพาะต้องเป็นประการที่ไม่ทํา
ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล13 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพที่บันทึกไว้ในเวชระเบียนจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน ดังนั้น การที่ทางประชาชน หรือองค์กรเอกชน จะทําการขอ
ข้อมูล หรือเอกสารได้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น บริษัทประกัน
ชีวิตจะมาขอข้อมูลสุขภาพจากทางสถานพยาบาล เนื่องจากเจ้าของข้อมูลมาทําประกันชีวิตกับทางบริษัท 
ฯ และทางบริษัท ฯ จําเป็นที่จะต้องทําการตรวจข้อมูลก่อนเพื่อป้องกันการหลอกลวงในการทําสัญญา
ประกันชีวิตจากการที่ผู้มาขอทําประกันจะจ่ายเบี้ยประกันน้อยลงกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งที่ตนจะต้องจ่ายเบี้ย
ประกันทีสู่งกว่านั้น ถ้าไม่มีหนังสือยินยอมมาจากเจ้าของข้อมูลทางสถานพยาบาลก็ไม่สามารถให้ข้อมูลกับ
ทางบริษัท ฯ เป็นต้น 

สรุป แล้วการให้ความยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพนั้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่
เป็นเจ้าของข้อมูลโดยทําเป็นลายลักษณ์อักษร (ทําเป็นหนังสือ) ไว้หรือ ถ้าเป็นเจ้าของข้อมูลมาขอเองก็
ต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงสถานะ สภาพตัวบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างชัดเจน จึง
จะเป็นหลักฐานการยืนยันที่ดีที่สุด 

กรณีทางประชาชน องค์กรเอกชน ขอข้อมูลหรือเอกสาร ในบางกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือผู้
มีอํานาจในการขอข้อมูลหรือเอกสารเวชระเบียนนั้นไม่มีหลักฐานที่สามารถระบุความถูกต้องของตัวบุคคล
ได้เนื่องจากสูญหาย หรือถูกทําลาย ยกตัวอย่างเช่น 

1.) มาขอใบสูติบัตร เนื่องจากทําใบสูติบัตรหาย โดยปรากฏว่าทางสถานพยาบาลไม่มีหลักฐาน
แล้ว เพื่อมายืนยันว่าผู้ที่มาขอข้อมูลเป็นเจ้าของข้อมูลจริง ซึ่งเป็นเพราะว่าระยะเวลานานมากแล้วทําให้
เอกสารนั้นสูญหาย 

2.) มาแจ้งเกิดแล้วแจ้งชื่อบิดาเป็นชื่อเล่น เวลามาขอใบสูติบัตรกลับมาแจ้งชื่อบิดาเป็นอีกชื่อ
หนึ่ง ซึ่งผู ้มาแจ้งอ้างว่าเป็นชื่อจริงของตนตามบัตรประจําตัวประชาชน แต่ที่ระบุไว้ในหลักฐานที่ทาง
สถานพยาบาลเก็บไวเป็นชื่อเล่น โดยชื่อทั้งสองเป็นของคนๆ เดียวกัน เป็นต้น 

                                                           
12 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 469/2545 สิงหาคม 2545 
13 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 57 (2)36 
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จากตัวอย่างข้างต้นดังกล่าว ทําให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดปัญหาข้ึนมาได้แม้ว่าผู้ที่มา
ขอข้อมูลจะยืนยันว่าตนเป็นเจ้าของข้อมูลที่แท้จริงก็ตาม แต่เจ้าหนา้ทีก็่ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือเอกสารได้
เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้มายืนยันกลับไป และด้วยเหตุที่ว่าหลักฐานทางเวช
ระเบียนเหล่านี้ความจําเป็นต่อการติดต่อกับหน่วยงานราชการ การสมัครงาน การเข้าศึกษาต่อในทุก
ระดับชั้น การทําประกันชีวิต จนถึงการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ที่มาขอข้อมูล หรือเอกสารเวชระเบียนนั้น
จําเป็นต้องใช้และทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถให้ได้ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้ว แต่ปัญหาทุกอย่างมี
ทางออก จึงสามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ ดังนี ้

กรณีที่ผู้มาติดต่อ ฯ ทําหลักฐานบางอย่างสูญหาย หรือ นํามาไม่ครบ  
1. หลักฐานที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ชัดเจน คือ 

 1.1 บัตรประจําตัวประชาชน 
 1.2 บัตรประจําตัวข้าราชการ 
 1.3 บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 1.4 บัตรประจําตัวผู้ขับข่ีรถ หรือ บัตรใบอนุญาตขับข่ี 
 1.5 หรือบัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก (แต่ต้องมีการตรวจสอบ

ให้แน่ชัดเสียก่อนว่าข้อมูลมีความถูกต้อง เพราะส่วนใหญ่เวลาติดต่อราชการมักจะไม่นิยมใช้เป็นเอกสาร
หลักฐานเพื่ออ้าง 

2. หลักฐานที่สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ชัดเจน คือ 
2.1 กรณีที่มีการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย คือ มีใบสําคัญแสดงการสมรสหรือ ทะเบียน

สมรส 
2.2 กรณีที่ไม่มีการจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย หรือเอกสารดังกล่าวเกิดการ

สูญหายไป  ให้ใช้เอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ หลายอย่างแล้วแต่กรณีดังนี ้
ก.กรณีที่ เกิดการสูญหายต้องมีใบสําเนาการแจ้ง - ความจากสถานีตํารวจมาแนบ

ประกอบด้วย เพราะเป็นการยืนยันว่า เอกสารได้สูญหายจริง เพราะว่าถ้าไม่จริงผู้ที่อ้างก็จะมีความผิดฐาน
แจ้งความเท็จ โดยถือว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลไปได้กระทําโดยใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้ว หาก
เกิดข้อผิดพลาดเป็นประการใด ก็ไม่มีผลต่อเจ้าหน้าที ่

ข. หนังสือรับรองว่าเป็นสามีภรรยากันจริง โดยให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้ออก
หนังสือรับรองให้คือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กํานันที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับผู้ทีอ้่าง 

ค. หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาของผู้ที่อ้างระบุว่าได้ศึกษาอยู่ที่สถานศึกษานี้
จริง 
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จ. ใบจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ทั้งบุตรนอกสมรส และหรือ บุตรบุญธรรม 
ฉ. หนังสือรับรองว่าเด็กเป็นบุตรโดยให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง

ให้ คือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กํานัน ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับผู้ที่อ้าง ยกตัวอย่าง เช่น นายซ่อนกลิ่น อยู่ที่หมู่บ้าน 
กระโดง จ.ราชบุรีมาขอรับใบสูติบัตรกับทางสถานพยาบาล แต่อ้างว่าได้ทําเอกสารดังกล่าวสูญหายไป โดย
มีความประสงค์ที่จะนําใบสูติบัตรดังกล่าวไปดําเนินการเอาชื่อบุตรของตนที่มีอายุ 18 ปีเข้าทะเบียนบ้าน 
รวมทั้งทําบัตรประจําตัวประชาชนของบุตรด้วย แต่ปรากฎว่า ทางสถานพยาบาลไม่มีหลักฐานดังกล่าวอยู่
เลย เพราะได้สูญหายไป ดังนั้น  

1) ต้องให้นายซ่อนกลิ่นไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวนัว่าเอกสารดังกล่าวได้สูญหายไป  
2) ให้นายซ่อนกลิ่นไปขอหนังสือรับรองว่าตนเป็นบิดาของเด็กจริง จากผู้ใหญ่บ้าน หรือกํานัน

ของหมบู้านกระโดง 
3) ให้นายซ่อนกลิ่นไปขอหนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาที่บุตรของตนได้เข้ารับ

การศึกษาคร้ังล่าสุด 
 
3. การลงลายมือชื่อ หรือการพิมพ์ลายนิ้วมือ ตราประทับ เคร่ืองหมายแทนการลงลายมือชื่อ

จะต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ หรือเคร่ืองหมายนั้น อย่างน้อย 2 คน 
ดังนั้น ผู้ที่จะมาขอข้อมูลทางเวชระเบียนจะต้องมีหลักฐานที่ใช้ยืนยันสถานภาพของตนเองให้

ชัดเจน หรือถ้าเป็นผู้อ่ืนมาขอข้อมูลก็ต้องมีหนังสือยินยอมโดยต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร (ทําเป็น
หนังสือ) ซึ่งตรงจุดนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรอบคอบ และระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพื่อป้อง
กันปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง  
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บทที่  4 
 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีลักษณะเหมือนร่างแหที่แผ่ไปทั่ว และมีจุดที่จะเชื่อมต่อเข้ามาได้อย่าง
มาก โดยผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่เดิม ซึ่งผู้ที่รับการเชื่อมต่อก็จะต้องลงทุนอุปกรณ์เคร่ืองมือ
รวมถึงค่าสัมปทานจากรัฐ (ข้ึนกับกฎหมายของแต่ละประเทศ) จึงต้องคิดค่าบริการจากคนที่มาต่อผ่าน
ตามสมควร เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงของเครือข่ายต่าง ๆ เข้าหากันหลายพันหลายหมื่นเครือข่าย มี
ข้อมูลข่าวสารวิ่งอยู่ระหว่างเครือข่ายเป็นจํานวนมาก การส่งข่าวสารลงใน เครือข่ายนั้นอาจทําให้ข่าวสาร
กระจายเดินทางไปยังเครือข่ายอ่ืน ๆ อีกเป็นจํานวนมาก หรือแม้แต่การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
หนึ่ง ก็อาจจะต้องเดินทางผ่านเครือข่าย อีกหลายเครือข่ายกว่าจะถึงปลายทาง ดังนั้น ผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตต้องให้ความสําคัญ และตระหนักถึงปัญหาปริมาณข้อมูลข่าวสารที่วิ่งอยู่บนเครือข่าย 

 
1. โครงสร้างของเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ตเป็นโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ (U.S. Department of Defense - DOD) ถูก
ก่อตั้ง เมื่อประมาณ ปีค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) และได้ถูกพัฒนาเร่ือยมา ในปี ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) ARPA 
ได้รับทุนสนับสนุนจากหลายฝ่าย ซึ่งหนึ่งในผู้สนับสนุนก็คือ Edward Kennedy และเปลี่ยนชื่อจาก 
ARPA เป็น DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) พร้อมเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บางอย่าง  และในปี ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) ได้มีการทดลองการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์คนละชนิดจาก 4 
แห่งเข้าหากัน คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และ
มหาวิทยาลัยยูทาห์ เครือข่ายทดลองประสบความสําเร็จอย่างมาก ดังนั้นในปี ค.ศ.1975(พ.ศ.2518) จึงได้
เปลี่ยนจากเครือข่ายทดลองเป็นเครือข่ายที่ใช้งานจริง ซึ่ง DARPA ได้โอนหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้แก่ 
หน่วยการสื่อสารของกองทัพสหรัฐ (Defense Communications Agency - ปัจจุบันคือ Defense 
Information Systems Agency) แต่ในปัจจุบัน Internet มีคณะทํางานที่รับผิดชอบบริหาร เครือข่าย
โดยรวม เช่น ISOC (Internet Society) ดูแลวัตถุประสงค์หลัก IAB (Internet Architecture Board) 
พิจารณาอนุมัติมาตรฐานใหม่ในอินเทอร์เน็ต IETF (Internet Engineering Task Force) พัฒนา
มาตรฐานที่ใช้กับอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการทํางานโดยอาสาสมัคร ทั้งสิ้น 
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ในปี ค.ศ.1983 (พ.ศ.2526) DARPA ตัดสินใจนํา TCP/IP (Transmission Control Protocol/ 
Internet Protocol) มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองในระบบ ทําให้เป็นมาตรฐานของวิธีการติดต่อ ใน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งปัจจุบัน จึงสังเกตได้ว่า ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองที่จะต่อ
อินเทอร์เน็ตได้จะต้องเพิ่ม TCP/IP ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP คือข้อกําหนดที่ทําให้คอมพิวเตอร์ทั่วโลก 
ทุก platform สื่อสารรู้เร่ือง และสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง 

การอธิบายโมเดล โมเดลในที่นี้มีสองประเภทคือ OSI และ Internet model 
1.Transmission Control Protocol (TCP) / Internet Protocol (IP) ถูกสร้างโดยแผนกของ

การป้องกัน (DOD) เป็นโปรโตคอลที่จะทําให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลและรักษาการคมนาคมใน
เหตุการณ์ของสงคราม catastrophic เป็นไปได้ด้วยดี TCP/IP ในวันนี้เป็นโปรโตคอลซึ่งเป็นทางเลือก
สําหรับเครือข่ายจํานวนมากรวมถึงอินเตอร์เนต เมื่อออกแบบและเพิ่มจํานวนได้อย่างถูกต้อง  

2. Open Systems Interconnection: OSI องค์กร ISO  (International Organization for 
Standard) ได้จัดตั้งคณะกรรมการข้ึนกลุ่มหนึ่ง  เพื่อทําการศึกษาจัดรูปแบบมาตรฐาน และพัฒนา
สถาปัตยกรรมเครือข่าย และในปี ค.ศ.1983  องค์กร ISO ก็ได้ออกประกาศรูปแบบของสถาปัตยกรรม
เครือข่ายมาตรฐานในชื่อของ "รูปแบบ OSI"   (Open Systems Interconnection Model)  เพื่อใช้เป็น
รูปแบบมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ ทําข้ึนมาเพื่อสร้างมาตรฐานการสื่อสารเครือข่าย 
อักษร "O"  หรือ " Open" ก็หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งสามารถ  "เปิด" กว้าง
ให้ คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์อ่ืนที่ใช้มาตรฐาน  OSI เหมือนกันสามารถติดต่อไปมาหาสู่ระหว่าง
กันได้  โดยมีแนวคิดเป็นแบบ Layer และในแต่ละ Layer จะมีหน้าที่การทํางานที่ต่างกัน  

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับเลเยอรก์ับผลกระทบต่อกฎหมาย 
เลเยอร์ (Layer) คือชั้นสื่อสารแต่ละชั้น ซึ่งถูกกําหนดข้ึนมาตามบทบาทที่แตกต่างกัน แต่ละชั้น

ต้องทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่ง ฟังก์ชันแต่ละอย่างในชั้นสื่อสารใดๆจะต้องกําหนดข้ึนมา
โดยใช้แนวความคิดในระดับสากลเป็นวัตถุประสงค์หลัก ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละชั้นฯ จะต้อง
กําหนดข้ึนมาเพื่อจํากัดปริมาณการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลกระทบข้างเคียงระหว่างการติดต่อให้น้อย
ที่สุด โดยที่จํานวนชั้นสื่อสารจะต้องมีมากพอที่จะแยกฟังก์ชันการทํางานที่แตกต่างกันให้อยู่คนละชั้นฯแต่
จะต้องไม่มีมากเกินความจําเป็น  

ในชั้นสื่อสารที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ เครือข่ายข้อมูลที่จัดการโดยหน่วยงานนานาชาติ 
เครือข่ายชั้นนี้จะมีผลกระทบต่อกฎหมายต่ําสุด ผู้รับผิดชอบด้านการจัดมาตรฐานสากล เช่น ISO 
(International Standard Organization) เป็นหน่วยงานอาสาสมัคร ไม่มีสนธิสัญญาใดบังคับ มี
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กรรมการด้านเทคนิคซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาต่างๆ ประมาณ 200 คน คณะทํางานอาสาสมัคร
ประมาณ 1 แสนคน มีองค์กรควบคุมมาตรฐานของประเทศต่างๆเป็นสมาชิก 89 ประเทศ เช่น ANSI, BSI, 
AFNOR, DIN ได้ออกมาตรฐานเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ไปแล้วมากกว่า 5000 รายการ  

ในชั้นสื่อสารที่โครงสร้างดําเนินการโดย ISP ผู้ให้เข้าถึงบริการทางอินเตอร์เน็ท จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ การจัดการต่างๆ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ผู้ให้บริการเชื่อมต่อ ISP แต่ละราย
ก็เก็บค่าบริการไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับลักษณะการเชื่อมต่อและเงื่อนไขบริการแก่คนอ่ืนๆ ฯลฯหรือบางรายก็
ให้บริการฟรีแก่ลูกค้า เช่น สถาบันการศึกษาทําตัวเป็น ISP ให้นักศึกษาในสังกัดใช้อินเทอร์เน็ตฟรี หรือ
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น ให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีแก่ลูกค้าที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของตน เป็นต้น ผู้
ลงทุนตั้ง ISP รายใหม่ วางสายและสร้างเครือข่ายเพิ่มได้อีก  บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ได้แก่  

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : Electronics mail) เป็นบริการที่ช่วยให้สามารถส่งข้อมูล
แลกเปลี่ยนกันในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์โดยที่ผู้ส่งจะใช้บัญชีอินเทอร์เน็ต (E-mail Address) ส่งข้อมูล
ประเภทข้อความ รูปภาพ หรือเสียง ผ่านจอคอมพิวเตอร์ ไปยังบัญชีอินเทอร์เน็ตของผูรั้บ  

2. เครือข่ายใยแมงมุม (WWW : World Wide Web) เป็นบริการค้นหาและแสดงข้อมูลในแบบ
สื่อประสม(Multimedia) คือจะเป็นข้อมูลที่มีทั้งข้อความ ภาพ และเสียงประกอบกัน ซึ่งเป็นบริการที่
แพร่หลาย ขยายตัวเร็วที่สุดบนอินเทอร์เน็ต   โปรแกรมที่เป็นประตูเข้าสู่โลก World Wide Web ใน
ปัจจุบันมีหลายรายแต่ที่ได้รับความนิยม คือ Nestcape Communicator) และ Internet Explorer โดย
ที่ผู้ใช้บริการต้องระบุ URL (Uniform Resource Locator) เป็นที่อยู่ของเอกสารในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เช่น www.mu.ac.th  

3. การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP: File Transfer Protocol) เป็นบริการที่ใช้ในการโอนย้าย
แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ต้องการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งไป
ยังคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหนึ่งในระบบ การสั่งไฟล์นี้อาจเป็นการส่งผ่านเคร่ืองใด ๆ ในระบบมาไว้ยังเคร่ือง
ของเรา ซึ่งเรียกว่า ดาวน์โหลด (Download) หรือส่งผ่านจากเคร่ืองเราไปยังเคร่ืองอ่ืนๆ ในระบบ เรียกว่า 
การอัพโหลด (Upload)  

4. การทํางานข้ามเคร่ือง (TelNet) บริการที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ือง 
อ่ืนๆ ตั้งอยู่ไกลออกไปเพื่อเข้าใช้งานเคร่ืองอ่ืน ๆ ได้ทั่วโลกเหมือนกับเราไปที่เคร่ืองนั้นเอง จะต้องมีชื่ออยู่
ในสารบบที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้ โดยจะใช้ระบุชื่อ และรหัสผ่าน ถ้าระบุได้ถูกต้องก็จะสามารถเข้าไป
ใช้งานได้ทันที  

5. การสนทนาบนเครือข่าย(IRC: Internet Relay Chat) ผู้ใช้บริการสามารถคุยโต้ตอบกันทาง
ตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอร์ หรือ คุยกันเป็นกลุ่มหลาย ๆ คน ในลักษณะของการคุยสนทนา (Chat) เช่น 
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โปรแกรม Microsoft Chat, Pirch และ ICQ เป็นต้น ยังมีโปรแกรมที่พัฒนาให้สามารถพูดโต้ตอบกันผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียว กับทางโทรศัพท์ เช่น โปรแกรม Cooltalk เป็นต้น  

6. กลุ่มข่าวที่สนใจ (UseNet) เป็นบริการที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มสนทนาแลก 
เปลี่ยนข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจตรงกัน หรือคล้าย ๆ กัน ไดส้่งข่าวติดต่อกันและแลกเปลี่ยนแนวคิด  

7. การค้นหาข้อมูลและไฟล์ข้อมูล(Gopher/Archie) เป็นบริการสืบค้นข้อมูล โกเฟอร์ (Gopher) 
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเพียงค้นหาทีละหัวข้อ แต่ละหัวข้อจะมีเมนูย่อย ๆ ให้เลือก อาร์ชี 
(Archie) ผู้ใช้บริการทราบเพียงรายละเอียดบางอย่างก็จะแสดงรายชื่อออกมาให้ผู้ใช้ทราบ ว่าอยู่ที่ใดบ้าง  

การใช้งานระบบเครือข่ายที่ออนไลน์ และส่งข่าวสารถึงกันจํานวนมาก ย่อมมีผู้ที่มีความประพฤติ
ไม่ดีปะปน และสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้อ่ืนอยู่เสมอ หลายเครือข่ายจึงได้ออกกฎเกณฑ์การใช้งานภายใน
เครือข่ายเพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายของตนยึดถือและปฏิบัติตามการสร้ากฎเกณฑ์ก็เพื่อให้สมาชิกโดย
ส่วนรวมได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายใดจะต้องเข้าใจ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับของเครือข่ายนั้น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมใช้บริการคนอ่ืนและจะต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองที่เข้าไปขอใช้บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ในฐานะที่เป็นผู้ใช้งาน เมื่อบุคคลได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ดีจะต้อง
เข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่แต่ละเครือข่ายย่อยวางไว้ด้วย ไม่พึงละเมิดสิทธิ์หรือกระทําการใดๆ ที่สร้างปัญหา 
หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่แต่ละเครือข่ายวางไว้ และจะต้องปฏิบัติตาม คําแนะนําของผู้บริหารเครือข่าย
ย่อยๆนั้นอย่างเคร่งครัด 

ในชั้นสื่อสารระดับผู้ใช้ ซึ่งอยู่ในรูปของหน้าต่างในการบริการ และรูปแบบทางอิเลคทรอนิกส์ที่
ซึ่งสามารถทางการค้าทางพาณิชย์ได ้

ตัวอย่างของโมเดล OSI มี 7 Layers ดังนี ้
Layer 1: Physical Layer ทําหน้าที่เชื่อมต่อผ่าน Physical Medium รับผิดชอบแปลงบิตเป็น

สัญญาณ เร่ืองของการ Interface, สายนําสัญญาณ มองเห็นข้อมูลในลักษณะ Bit Stream 
Layer 2: Data Link Layer ประกอบข้อมูลเป็น Frame, รับผิดชอบในการสื่อสารผ่าน แต่ละ 

Link ทํา Error Control, Flow Control ผ่าน Link 
Layer 3: Network Layer รับผิดชอบในการส่งข้อมูลผ่าน Network, หาทิศทางข้อมูล, เชื่อมต่อ

กับ Layer บนเข้ากับ Network หลายๆแบบ มองเห็นข้อมูลในลักษณะ Packet  
Layer 4: Transport Layer รับผิดชอบการส่งข้อมูลให้ถูกต้องจากต้นทางถึงปลายทาง (End-

to-End), จัดการในเร่ือง Error และ Flow Control ในระดับต้นทางถึงปลายทาง ข้อมูลที่ส่งจะถูก
แบ่งเป็น Segment 
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Layer 5: Session Layer ทําหน้าที่จัดตั้ง ดูแล การเชื่อมต่อ (Connection) ระหว่าง 
Applicationต้นทางและปลายทาง แบ่งการเชื่อมต่อสื่อสารออกเป็น Session 

Layer 6: Presentation Layer รับผิดชอบในเร่ืองรูปแบบและ Format ของข้อมูล การทํา 
Encryption รวมถึงการทํา Data Compression ให้อยู่ในรูปแบบที่สื่อสารได้  

Layer 7: Application Layer ทําหน้าที่เชื่อมต่อกับ Application และผู้ใช ้
ระบบเปิดของโมเดล OSI กําหนดโดย International Standard Organization (ISO) เป็น

รูปแบบโครงสร้างมาตรฐานสากลสําหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7 
ชั้น  

สําหรับ TCP หรือ IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เกิดข้ึน
ประมาณปี ค.ศ. 1969 จากการค้นคว้าวิจัยของ Defense Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) เป็นผู้พัฒนาเครือข่ายประเภท Packet Switching เครือข่ายแรกที่พัฒนาข้ึนมาชื่อว่า 
ARPANET ซึ่งเป็นรากฐานของเครือข่าย Internet ในปัจจุบันนี้ ไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของในการ
กําหนดความเป็นมาตรฐานการนํามาใช้ TCP/ IP Layer มี 4 Layers ดังนี ้

Layer 1: Application Layer 
Layer 2: Transport Layer 
Layer 3: Internet Layer หรือ Network Layer 
Layer 4: Network Access Layer 
จากโมเดลข้างต้น สามารถเปรียบเทียบ Layer ได ้ในที่นี ้มีสองประเภทคือ OSI และ Internet 

model 

 
ภาพ เปรียบเทียบ Layer ในโมเดล  OSI และ Internet model 
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3. ความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
องค์กรจํานวนมากได้สร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในองค์กร มีการใช้มาตรฐานเดียวกับ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราเรียกเครือข่ายเฉพาะในองค์กรนี้ว่า อินทราเน็ต อินทราเน็ตเชื่อมโยงผู้ใช้ทุกคน
ในองค์กรให้ทํางานร่วมกัน มีการกําหนดการทํางานเป็นทีมที่เรียกว่า “เวอร์กกรุ๊ป (work group)” แต่ละ
ทีมมีระบบข้อมูลข่าวสารของตน มีสถานีบริการข้อมูลที่เรียกว่า เซิร์ฟเวอร์ การทํางานในระดับเวอร์กกรุ๊ป
จึงเน้นเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น ทีมงานทางด้านการขาย ทีมงานทางด้านบัญชี การเงิน การผลิต ฯลฯ
อินทราเน็ต ได้รวมทีมงานต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายขององค์กร มีการแลกเปลี่ยนและใช้
ข้อมูลร่วมกัน ใช้ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ร่วมกัน มีระบบการทํางานที่ เรียกว่า “เวอร์กโฟล์ว 
(workflow)”  

ทั้งนี้ การทํางานขององค์กรมิได้กําหนดขอบเขตเฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น หลายองค์กรนํา
เครือข่ายอินทราเน็ตของตนเองเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การทํางานเชื่อมโยงกับองค์กร
อ่ืนได้ การทํางานร่วมกับองค์กรอ่ืนเป็นหนทางของการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อความรวดเร็ว 
ความสะดวกสบายในการทํางาน องค์กรจํานวนมากมีโฮมเพ็จของตนเองเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและ
บริการ มีการรับใบคําสั่งซื้อจากภายนอก หรือให้บริการหลังการขายโดยตรงทางเครือข่ายเมื่อนําเครือข่าย
อินทราเน็ตขององค์กรเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายสาธารณะ ย่อมมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร การรักษาความปลอดภัยจึงเป็นระบบที่ต้องคํานึงถึง ถึงแม้ว่าจะต้องเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายของระบบก็จําเป็นต้องทํา เพราะหากเกิดปัญหาในเร่ืองข้อมูลข่าวสารหรือการร่ัวไหลของข้อมูล
แล้ว ความสูญเสียจะมีมากกว่าระบบการรักษาความปลอดภัยข้ันพื้นฐานที่มีในขณะเรียกเข้าหาระบบคือ 
รหัสพาสเวิร์ด หรือรหัสผ่าน ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เช่น เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์เพื่อขอข้อมูลข่าวสาร 
จําเป็นต้องทราบว่าใครเป็นผู้เรียกเข้าหา โดยให้ผู้เรียกป้อนรหัสพาสเวิร์ด ผู้ใช้ทุกคนจะมีรหัสเฉพาะของ
ตน จําเป็นต้องให้ผู้ใช้กําหนดรหัสที่ยากต่อการถอดโดยผู้อ่ืน (โดยหลักการพื้นฐานควรกําหนดรหัสนี้ให้มี
ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร) 

ไฟร์วอล (Fire wall) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บรรจุไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จัดให้เป็น
ทางผ่านเข้าออก เพื่อป้องกันการแปลกปลอมของแฮกเกอร์ภายนอกที่จะเจาะเข้าระบบ และยังควบคุม
การใช้งานภายใน โดยกําหนดสิทธิ์ของแต่ละบุคคลให้ผ่านออกจากระบบได้ ดังนั้นเมื่อมีการนําเอา
เครือข่ายอินทราเน็ตขององค์กรเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ต ระบบไฟร์วอลจึงเป็น
อุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยปกติมักใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่ง
ทําหน้าที่เป็นไฟร์วอล เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองนี้จะมีการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายสองด้าน ด้านหนึ่งเชื่อม
กับอินทราเน็ต อีกด้านหนึ่งเชื่อมกับ อินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงเป็นเสมือนยามเฝ้าประตูทางเข้าออก เพื่อ
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ตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลไฟร์วอลจะควบคุมสิทธิ์  และติดตามการใช้งาน เช่น กําหนดให้
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ได้ในกรอบที่จํากัด และเมื่อเข้ามาก็จะติดตามการใช้งาน หากมีความพยายามจะ
ใช้เกินสิทธิ์ เช่น การล็อกออนไปยังเคร่ืองที่ไม่มีสิทธิ์ก็จะป้องกันไว้ ขณะเดียวกันอาจเป็นตัวตรวจสอบ
เอกสารหรือข้อมูลบางอย่าง เช่น จดหมาย หรือแฟ้มข้อมูลระบบของไฟล์วอลมีหลายระดับ ตั้งแต่การใช้
อุปกรณ์สื่อสาร เช่น เราเตอร์ทําหน้าที่เป็น ไฟร์วอล เพื่อควบคุมการติดต่อสื่อสาร หรือป้องกันผู้
แปลกปลอม จนถึงข้ันการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ ไฟร์วอลอันทรงประสิทธิภาพ 

 
4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข14 

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
วางแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไว้อย่างดี  โดยเน้นให้ทุกหน่วยงาน
ต้องมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)  และ เชื่อมต่อมายังส่วนกลางเพื่อให้เกิดระบบเครือข่าย
อินทราเน็ต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการค้นหาความรู้ในโลกของ
อินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันมีความซับซ้อนมาก
ข้ึน เพราะการพัฒนาระบบเครือข่ายที่ใช้วิธีเติมทีละส่วน ตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี  

ลักษณะทั่วไปของระบบเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขมีการเลือกใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
ที่มีความหลากหลาย และมีการเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของหน่วยงาน และเงินงบประมาณที่ได้รับ
อย่างจํากัด   ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็น 4 เครือข่ายหลัก ๆ  ได้แก่  เครือข่ายในส่วนกลาง  เครือข่ายใน
ส่วนภูมิภาค เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และเครือข่ายต่างกระทรวง  

เครือข่ายในส่วนกลางประกอบด้วย เครือข่ายแกนกลาง (Backbone) มีcenter ตั้งอยู่ที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสํานักงาน
ปลัดกระทรวง  เครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเครือข่ายระหว่างกรม  ได้แก่  
กรมอนามัย  กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยเครือข่ายแกนกลางประกอบด้วยสวิทช์หลัก (Core Switch) จํานวน 2 สวิทช์  ได้แก่  

                                                           
14 กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
http://www.google.co.th/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fict.
moph.go.th%2Fproject%2Feva%2Fcontent%2Fstrategy.doc&ei=U1beUoabFITwrQeFhoHICw&usg=AFQjCNH38-
q_64dfqv3vTYjn-h0Iy1WWOA&sig2=E3OVU-OzRS8IMYHKTDTCwQ&bvm=bv.59568121,d.bmk 
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Cabletron รุ่น 8600  ซึ่งเป็นสวิทช์เลเยอร์ 3 และอุปกรณ์ Firewall รุ่น Fortigate-3000 ทําหน้าที่เป็น
จุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในกระทรวง  สาธารณสุข และ เชื่อมออกสู่เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  โดย Switch ตัวที่หนึ่ง ทําหน้าที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานระดับกรมทั้ง 8 กรม เป็นการ
เทคโนโลยีแบบ Fast Ethernet  มีความเร็วโดยรวม  200 Mbps (เคเบิลที่ใช้มี 2 เส้นและเป็นเคเบิลใย
แก้วนําแสง ชนิด Multimode Fiber Optic  โดยแต่ละเส้นมีความเร็ว 100 Mbps) และใช้สถาปัตยกรรม
การเชื่อมต่อแบบดาวกระจาย (Star Topology) ซึ่งสถาปัตยกรรมนี้มีข้อดีการในใช้งานคือมีอิสระในแต่ละ
กรม ถ้าสายเส้นใดขาด ก็จะไม่กระทบกับกรมอ่ืน ๆ ข้อเสียความสิ้นเปลืองงบประมาณในการเดินสาย 
และเชื่อมต่อไปยังสวิทช์ตัวที่ 2 โดยผ่าน Firewall Switch ตัวที่ 2 ทําหน้าที่เป็น Backbone ของ ระบบ
เครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข  เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงของเครือข่ายสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  เครือข่ายในส่วนภูมิภาค  เครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งเชื่อมกับ server ต่าง ๆ ที่มีอยู ่

กรณีระบบ  Remote Access  สําหรับผู้ใช้ตามบ้าน หรือหน่วยงานที่อยู่นอกกระทรวง
สาธารณสุข  สามารถ Dial-in เข้ามาใช้บริการเครือข่าย อีก 180 คู่สาย ซึ่งเป็นระบบคู่สายชนิด E1 (เป็น
คู่สาย Fiber Optic)  จํานวน  6  E1  มีระบบ Proxy Server  จํานวน 6 เคร่ือง แบ่งเป็น  Squid  3  
เคร่ือง  และ Netcache รุ่น  C11  อีก 3 เคร่ือง    

 เครือข่ายในส่วนภูมิภาค  หน่วยงานที่เชื่อมต่อได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดครบทุก
จังหวัด  และโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีที่ตั้งอยู่ห่างจากกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ระยะทางไกล ระบบเครือข่าย LAN จึงไม่สามารถให้บริการไปถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร 
จึงเลือกใช้เครือข่ายระยะไกล หรือ WAN (Wide Area Network)  แทน ซึ่งมีหลาย Protocol ที่เลือกใช้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพของพื้นที่และความพร้อมของผู้ให้บริการ ได้แก่  VPN (Virtual Private Network)  
ของสํานักบริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Gits) Leased Line ของบริษัท True Corporation จํากัด 
และ ATM  กระทรวงมหาดไทย และมี Linux  Server  ทําหน้าที่ เป็น Firewall และเป็นตัวเชื่อมโยง
เครือข่ายกับ Backbone ของกระทรวง  

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีการเชื่อมต่อสู่อินเตอร์เน็ต 3 เส้นทาง  โดยแบ่งเป็นการเชื่อมต่อใน
ประเทศ 1 เส้นทาง และต่างประเทศอย่างเดียว  2 เส้นทาง  

ส่วนเครือข่ายต่างกระทรวง  ปัจจุบันมีการเชื่อมโยงไป 4 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงาน GFMIS  
สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี  สํานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย   และสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ซึ่งใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ WAN  ทั้งหมด โดยผ่านวงจรเชื่อมต่อแบบ Leased Line  
โดยมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน  คือ   
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การเชื่อมกับสํานักงาน GFMIS เพื่อให้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนภูมิภาคและ
ส่วนกลาง ที่เชื่อมต่อกับกระทรวงในลักษณะที่เป็นอินทราเน็ต สามารถใช้โปรแกรม Excel Loader ใน
การขอเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานจากกรมบัญชีกลางได้โดยตรง ทําให้ได้รับความสะดวก
และรวดเร็วข้ึน 

การเชื่อมต่อกับสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี มีการใช้งานอยู่ 2 ลักษณะ  ลักษณะแรกคือการเชื่อม
กับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี  PMOC (Prime Ministry Operation Center) ซึ่งในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุขจะเป็น MOC (Ministry Operation Center) เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการสาธารณสุขที่มี
ผลกระทบหรือสนับสนุนนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการวางแผน ตัดสินใจและใช้ในการติดตาม
ผลงาน ลักษณะที่สอง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่าน
ทางระบบประชุมคณะรัฐมนตรีทางไกล (Video Conference) สําหรับอุปกรณ์หรือสถานที่ตั้งอยู่ที่ห้อง
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

การเชื่อมต่อกับสํานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ก็เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ในการตรวจสอบชื่อ นามสกุล และภูมิลําเนา ของผู้ป่วยที่ติดยาเสพ
ติด และใช้ในการติดตามผลการรักษา 

การเชื่อมต่อกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพื่ออํานวยความสะดวกให้หน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาคในการตรวจเช็คสิทธิการรักษาพยาบาล จากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

2. ระบบ Application บนเครือข่าย (Network Application) 
เครือข่ายหลักของกระทรวงสาธารณสุขมี Application ที่เน้นถึงลักษณะของ Traffic Flow ใน

แต่ละ application  
2.1   DNS 
กระทรวงสาธารณสุขใช้ BIND ซึ่งเป็น DNS โดย DNS server จะทํางานบน Linux Platform มี

รายงานเก่ียวกับความผิดพลาดของระบบที่เก่ียวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข  
ฐานข้อมูล DNS นั้น ปกติแล้วจะทําการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ที่แตกต่างกัน โดยจะสัมพันธ์กับ

แหล่งข้อมูลที่บันทึกอยู่ ในแต่ละกลุ่มเหล่านี้ เรียกว่า “โซน” ในแต่ละโซนอาจจะประกอบด้วย Resource 
Records ของทั้ง Domain (ใช้ Multiple Zone ภายใน 1 Domain)  Domain แต่ละส่วน  หรือเพียง
บางส่วนของ Sub-domain  DNS server จะควบคุมเป็นโซนที่เจาะจงหรือ Record set ที่อ้างอิงถึง 
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Name Server ของโซนนั้นที่มีสิทธิเข้าถึงแต่ละ Name Server สามารถมีสิทธิเข้าถึงได้ 1 หรือหลาย ๆ 
โซน 

เพื่อรับประกันการให้บริการที่สูงข้ึน DNS ต้องการมากกว่า 1 Name Server  ทํางาน 
Redundant เพื่อสนับสนุนแต่ละโซน การเก็บข้อมูลทรัพยากรในโซน ที่เฉพาะเจาะจงจะสามารถปรับปรุง
ให้ทันสมัยทั้ง Manual หรืออัตโนมัติไปยัง Master name server 1 ตัว  ซึ่งลักษณะนี้เรียกว่า Primary 
Name Server  โดยตัวมันเองสามารถกําหนดสิทธิสําหรับโซนได้มากกว่า 1 สําหรับ Name server ตัวอ่ืน
ที่ทํางานสํารอง เรียกว่า Secondary Name server  เพื่อทํางานเป็นตัว Backup  ให้กับ Primary 
server  ใน โซนเดียวกัน  ในกรณีที่ตัวหลักไม่สามารถทํางานได้หรือเกิดเสียหายข้ึนมา  สําหรับตัวสํารอง
จะติดต่อกับหลัก เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลภายในโซนยังเป็นปัจจุบัน  และตัวสํารองยังทําการ
คัดลอกข้อมูลล่าสุดของโซน จากตัวหลัก  ซึ่งการทํางานในลักษณะของการเก็บข้อมูลที่เหมือนกันกับ 
Name server หลาย ๆ ตัวเรียกว่า Zone Transfer 

 

 
ภาพ แผนผังเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข 
ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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2.2   Mail server 
กระทรวงสาธารณสุขมี Mail server ใช้งานอยู่ 2 เคร่ือง โดยทํางานบน Linux Platform ผู้ดูแล

ระบบควรทําการติดตั้ง Patch ระบบดังกล่าวอยู่เสมอ เนื่องจากการรับส่ง e-mail นั้นทําให้เกิด bug ที่
หลากหลาย และไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งต่อระบบเครือข่าย ทางเลือกที่ดีอาจจะเป็นการเลือกใช้ Mail server 
แบบอ่ืน โดยส่วนนี้จะกล่าวข้ึนในข้ันตอนการทํางานต่อไป 

ข้ันตอนการทํางาน  โปรโตคอลสําหรับ e-mail ที่ใช้งานอยู่มี 2 โปรโตคอลที่ใช้ในการรับและส่ง 
e-mail  ได้แก่ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) และ POP3 (Post office protocol)   

2.3   Web server 
กระทรวงสาธารณสุขมี WWW Server 2 เคร่ือง WWW เคร่ืองที่ 1 ทํางานบน 1 Ghz Pentium 

3 Processor และอีกตัวทํางานบน Pentium 2 Processor การทํางานของ Web Server ที่อยู่บนเคร่ือง
ที่มีประสิทธิภาพต่ําเป็นสาเหตุที่จะต้องมีการ Monitor พฤติกรรมของแต่ละ Core Server โดยใช้ MRTG 
และตัดสินใจว่าควรเพิ่มเติมระบบให้เป็นอะไรที่เหมาะสมกับ LOAD ในปัจจุบัน หรือทําให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.4   MRTG 
MRTG ทํางานบน Linux Server โปรแกรมนี้จะใช้โปรโตคอล SNMP ในการสํารวจอุปกรณ์

เครือข่ายเป็นช่วง ๆ   และแสดงรายงานเป็นรูปกราฟ แยกเป็นรายปี รายเดือน และรายวัน บ่งบอกถึง
ปริมาณ Traffic ที่ใช้งานในแต่ละอุปกรณ์ ปัจจุบันระบบนี้ประมวลผลบนเคร่ือง Pentium III   

3. ข้อมูล (Data) ข่าวสาร (Information) และระบบ (System)  
- มีระบบฐานข้อมูลสาธารณสุข เป็นปริมาณมาก หลากหลาย มีการจัดเก็บข้อมูลซ้ําซ้อน ไม่เป็น

รูปแบบเดียวกัน ต่างคนต่างเก็บข้อมูล ไม่มีการใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน 
- ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ภารกิจ

ขององค์กร 
- หน่วยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาคในระดับ

จังหวัด ทั้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ส่วนใหญ่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง  
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ภาพ สถาปัตยกรรมเครือข่ายกลาง (Backbone) กระทรวงสาธารณสุข 
ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
จริยธรรมการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การใช้งานอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์จะทําให้สังคมอินเทอร์เน็ตน่าใช้และเป็นประโยชน์ 

ร่วมกันอย่างดี กิจกรรมบางอย่างที่ไม่ควรปฏิบัติจะต้องหลีกเลี่ยง เช่น การส่งกระจายข่าวลือไปเป็น
จํานวนมากบนเครือข่าย การกระจายข่าวแบบส่งกระจาย ไปยังปลายทางจํานวนมาก การส่งเอกสาร
จดหมายลูกโซ่ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลเสียโดยรวมต่อผู้ใช้ และไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อสังคมอินเทอร์เน็ต  

จริยธรรมการใช้อินเตอร์เน็ทเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นระเบียบความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นเร่ืองที่จะต้องปลูกฝังกฎเกณฑ์ของแต่ละเครือข่ายจะต้องมีการวางระเบียบ เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น 
การปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์ของเครือข่ายจะต้องตัดสิทธิ์การเป็นผู้ใช้ของเครือข่ายในอนาคตจะมีการใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นจํานวนมาก จริยธรรมการใช้จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมอินเทอร์เน็ต สงบสุข หาก
มีการละเมิดอย่างรุนแรง กฎหมายจะเข้ามามีบทบาทต่อไป 
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5. กฎหมายเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กฎหมายเก่ียวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี National Information Technology 

Committee: NITC เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสําคัญต่อการติดต่อสื่อสารทั้งใน
ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจหรือรวมทั้งการดําเนินธุรกิจ 

ในปัจจุบันทุกองค์การต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นต้องมี
การควบคุมดูแลผลประโยชน์ของผู้ที่นําข้อมูลมานําเสนอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและต้องคํานึงถึง
ความปลอดภัยของข้อมูล จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ทางคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Information Technology 
Committee: NITC) เป็นผู้รับผิดชอบกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law) 
จําเป็นต้องมีการตรากฎหมายข้ึนบังคับ ได้แก่ 

       1. กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
       2. กฎหมายเก่ียวกับลายมือทางอิเล็กทรอนิกส ์
       3. กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
       4. กฎหมายเก่ียวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
       5. กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
       6. กฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 
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บทที ่ 5 
 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

เนื่องจากการนําเอาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการซื้อขายสินค้า การให้บริการ การรับขน
ของ ธุรกิจการเงินการธนาคารแล้ว ยังมีแนวโน้มว่าจะมีการนํามาใช้ในการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ หรือในการ
ทําสัญญาประเภทต่างๆ อีก เช่นการสั่งจ่ายเช็คอิเล็กทรอนิกส์ (E-cheque) การทําสัญญาซื้อขายสินค้า
หรือรับขนส่งสินค้าที่ต้องมีใบตราส่ง (Bill of lading) การฝากของในคลังสินค้าซึ่งต้องมีการออกตราสารที่
เรียกว่าใบรับของคลังสินค้า (warehouse receipt) การประกันภัย (E-insurance) การซื้อขายหลักทรัพย์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-security exchange) ซึ่งไม่มีใบหุ้นให้ส่งมอบ (Scriptless) และชําระเงินกันทาง 
Electronic money หรือ Electronic fund transfer ฯลฯ การแพร่หลายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
การทําสัญญาประเภทต่างๆ ดังกล่าว ทําให้บทบัญญัติที่มีอยู่ในปัจจุบันของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถรองรับได้ เนื่องจากมีประเด็น
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนตามมาหลายประการ 

 
1. ข้อจํากัดของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังไม่สามารถที่จะรองรับผลกระทบที่เกิดข้ึนในการนําเอาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งได้จัดทําข้ึนเสร็จสมบูรณ์และประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2478 โดยได้ร่างข้ึนในยุคสมัยที่กระดาษ
เป็นเอกสารสําคัญที่ใช้ในการทําสัญญา (Paper based transaction) บทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์หลายมาตราจึงได้ถูกบัญญัติข้ึนโดยใช้มาตรฐานดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการลง
ลายมือชื่อบนเอกสารในการทําสัญญาการมีหลักฐานเป็นหนังสือการส่งคําบอกกล่าว การเกิดสัญญา
ระหว่างบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางซึ่งต้องอาศัยการส่งเอกสารแสดงเจตนาเสนอสนองระหว่างกัน การ
ทําสัญญาซึ่งตอ้งทําเป็นตราสาร มีการส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในตราสารเช่นออกตั๋วเงินและการโอนตั๋ว
เงิน การทําสัญญาบางอย่างซึ่งต้องมีการส่งมอบเอกสารให้อยู่ในความครอบครองเช่นการจํานําตราสาร

ประเภทตั๋วเงินหรือใบรับของคลังสินค้า เป็นต้น15 

                                                           
15 ธนัชพร พาณิชย์กิจเจริญ. ผลกระทบทางกฎหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย.์ หนังสือรพี 47 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 2547.  http://www.l3nr.org/posts/448852 



กฎหมายที่เกีย่วกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

 

69 
 

 
การนําเอาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์มาใช้ในการทําสัญญา

ประเภทต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้กระดาษเป็นเอกสารสําคัญในการทํา
สัญญา (Electronic or paperless Transaction) ซึ่งสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะทางเทคโนโลยีที่
เป็นลักษณะเฉพาะมีความแตกต่างจากข้อความที่เขียนหรือพิมพ์ข้ึนจากกระดาษหลายประการ และทําให้
มีผลในทางกฎหมายหลายประการดังนี ้

1. เอกสารที่เป็นกระดาษสามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ทางกายภาพ (Physical) แต่ข้อความ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ไม่มีลักษณะทางกายภาพและเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย จึงทําให้
เกิดผลกระทบทางกฎหมาย ดังต่อไปนี ้

1.1 มีผลกระทบเก่ียวกับความเชื่อถือของคู่สัญญาในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึง
เป็นจะต้องมีการออกกฎหมายมารองรับสถานะทางกฎหมายของการทําสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผล
เทียบเท่ากับการทําสัญญาโดยใช้เอกสารหรือกระดาษ 

1.2 มีผลกระทบเก่ียวกับการส่งมอบและครอบครองในสัญญาบางประเภทที่ต้องมีการส่ง
มอบทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างให้แก่กัน เช่น สัญญาซื้อขาย E-books หรือการสลักหลังและส่งมอบเช็ค
อิเล็กทรอนิกส์ (E-cheque) ว่าจะส่งมอบและครอบครองกันได้อย่างไร และมีความแตกต่างจากหลักการ
ส่งมอบและครอบครองในทรัพย์ที่มีรูปร่างอย่างไร 

1.3 มีผลกระทบทางกฎมายเก่ียวกับ การแสดงเจตนาในการก่อให้เกิดสัญญา เวลาและ
สถานที่ที่เกิดสัญญา เนื่องจากต้องใช้วิธีการแสดงเจตนาโดยการรับและส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่าง
ไปจากการทําสัญญาตามแบบเดิมที่ทําลงบนเอกสารหรือกระดาษ 

2. เอกสารที่เป็นกระดาษสามารถตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง (Authentication) ของเอกสาร
ต้นฉบับได้ง่าย จึงทําให้คู่สัญญาสามารถแน่ใจได้ว่าเอกสารสัญญาหรือหลักฐานที่ทําเป็นหนังสือเป็นของ
จริงที่ทํากันไว้อย่างถูกต้อง แต่ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งลายมือชื่ออิเล็กทรอกนิกส์จะตรวจสอบ
ความถูกต้องแบบเอกสารที่เป็นกระดาษไม่ได้ ทําให้เกิดปัญหาในการพิสูจน์และการยอมรับเอาข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีกันในศาล รวมทั้งจะต้องหาวิธีในการสร้าง
ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือมีคนกลางหรือองค์กรที่เป็นผู้ทําหน้าที่ในการรับรองความ
ถูกต้องแท้จริงของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย 

3. การใช้เอกสารที่เป็นกระดาษเป็นสื่อในการทําสัญญา ไม่มีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน เป็น
แต่เพียงคู่สัญญาเขียนข้อความที่ประสงค์จะแสดงเจตนาตกลงกันลงในเอกสาร และลงลายมือชื่อของ
คู่สัญญาลงไปในเอกสารนั้น แต่การทําสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการและข้ันตอนทางเทคนิคที่
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ยุ่งยากทั้งในการสร้างและการรับ-ส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรักษา การประมวลผล การนํา
กลับมาใช้ ระบบข้อมูลก็มีหลายระบบ การนําเอาข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการทําสัญญาที่ทํา
กันในเอกสารแบบเดิม จึงมีผลกระทบทางกฎหมายเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เสมอ ซึ่ง
มีผลทําให้การใช้กฎหมายกับสื่อทั้งสองประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกัน 

4. การทําสัญญากันโดยใช้เอกสารที่เป็นกระดาษคู่สัญญาเป็นคนที่มีตัวตนระบุได้ว่าเราจะทํา
สัญญากับใคร การมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําสัญญาแทนก็มีวิธีการมอบอํานาจในกฎหมายลักษณะ
ตัวแทน ซึ่งมีวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะ สามารถตรวจสอบได้แน่นอน แต่การทําสัญญาทาง
อิเล็กทรอนิกส์คู่สัญญาไม่รู้ว่าตนกําลังทําสัญญาอยู่กับใคร เป็นการทําสัญญากับคนที่ไม่เคยรู้จักเพราะ
ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่าย (Net work) ที่ติดต่อกันได้ทั่วโลก การที่มีบุคคลอ่ืนมาทําสัญญาแทนใน
ลักษณะของการติดต่อสื่อสารโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีวิธีการมอบอํานาจที่ชัดเจน และตรวจสอบยาก 
และต้องกระทําทุกข้ันตอน จําเป็นจะต้องกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับตัวบุคคลผู้รับส่งข้อความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นใครและสามารถตรวจสอบได ้

5. ความผิดพลาดของการแสดงเจตนา ซึ่งมีผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญามีหลักกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์บัญญัติไว้ครอบคลุมทั้งกรณีที่เป็นการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับความจิรง เช่น การแสดงเจตนา
ซ่อนเร้น (มาตรา 154) การแสดงเจตนาลวง (มาตรา 155 วรรค 1) และนิติกรรมอําพราง (มาตรา 155 
วรรค 2) ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาที่อยู่ภายในใจกับเจตนาที่แสดงออก 
และความผิดพลาดในเร่ือง การแสดงเจตนาวิปริต เช่น การสําคัญผิด (มาตรา 156-158) กลฉ้อฉล (มาตรา 
159) และข่มขู่ (มาตรา 164) การพิสูจน์ความจริงและความบกพร่องของการแสดงเจตนาที่ทําลงบน
เอกสารทําได้ไม่ยาก และมักไม่มีผลกระทบต่อสาธารณะเพราะสภาพและลักษณะของการทําสัญญามัก
เป็นเร่ืองเฉพาะรายไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา แต่ความผิดพลาดบกพร่องของ
การแสดงเจตนาทางอิเล็กทรอนิกส์พิสูจน์ได้ยากและอาจมีผลกระทบกับสาธารณะเพราะเป็นการติดต่อ
ผ่านเครือข่าย (Net work) จํานวนมาก ทําให้มีผลกระทบทางกฎหมายที่แตกต่างไปจากกรณีของการ
แสดงเจตนาที่ทําบนเอกสาร อย่างเช่น ในกรณีทางการแสดงเจตนาผิดพลาดในการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อซื้อขาย การแสดงเจตนาผิดพลาดอาจมีผลต่อสภาพ
การซื้อขายของตลาดฯ และการข้ึนลงของระดับราคาของหลักทรัพย์ ทําให้ต้องมีการออกกฎเกณฑ์พิเศษ
มารองรับ เป็นต้น 

6. ในเร่ืองของการชําระราคา ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สามารถกระทําโดยการ
ชําระเป็นเงินสด หรือโดยตราสารเช่น ตั๋วเงิน แต่ในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทําได้โดยทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้บัตรเครดิต (Credit card) บัตรเดบิต (Debit card) หรือโดยการโอนเงินทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic fund transfer) หรือการใช้เช็คอิเล็กทรอนิกส์ (E-cheque) ซึ่งยังไม่มี
กฎหมายมารองรับ 

อย่างไรก็ตาม การออกพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับก็ไม่สามารถ
ครอบคลุมปัญหาทางกฎหมายได้ทุกเร่ือง ยังคงมีช่องว่างของกฎหมายอยู่หลายเร่ือง ซึ่งถ้ามีปัญหาเกิดข้ึน
เราก็คงต้องอุดช่องว่างของกฎหมายโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ไปก่อนและคงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายในเรืองดังกล่าวให้สมบูรณ์ต่อไป 

 
2. ความรับผิดในทางแพ่งสําหรับผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร ์

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้ทําการเจาะระบบเข้าสู่เคร่ืองผู้อ่ืนนั้นแล้วทําให้
ผู้อ่ืนเสียหาย ผู้ที่เป็นเจ้าของเคร่ืองผู้นั้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นผู้ที่กระทําละเมิดต่อตนได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา 420 และในบางคร้ัง
ผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์นั้นจะมีสิทธิเข้าถึงระบบแต่ถ้าการใช้สิทธิเกินในส่วนที่ตนมีอยู่ก็เป็นการ
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา 421 ได ้

 

มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอ่ืน โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่
ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทํา
ละเมิด จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

มาตรา 421 การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอ่ืนนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วย
กฎหมาย 

มาตรา 422 ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่ง กฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะ
ปกป้องบุคคลอ่ืน ๆ ผู้ใดทําการ ฝ่าฝืนเช่นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด 

มาตรา 423 ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความอันฝ่าฝืน ต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่
ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืน ก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทํามาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดย 
ประการอ่ืนก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อ ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่
การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อ ความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได ้

ผู้ใดส่งข่าวสาส์นอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเอง หรือผู้รับข่าวสาส์นนั้นมีทางได้
เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่า เพียงที่ส่งข่าวสาส์นเช่นนั้นหาทําให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนไม ่
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มาตรา 424 ในการพิพากษาคดีข้อความรับผิดเพื่อละเมิดและ กําหนดค่าสินไหมทดแทนนั้น 
ท่านว่าศาลไม่จําต้องดําเนินตามตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะอาญาอันว่าด้วยการที่จะต้องรับ
โทษ และไม่จําต้องพิเคราะห์ถึงการที่ผู้กระทําผิดต้องคําพิพากษาลงโทษ ทางอาญาหรือไม ่

 
การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์จนเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดต่อผู้อ่ืน 
คําว่า หมิ่นประมาท ตามพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง " ชื่อ

ความผิดทางอาญาฐานใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดู
หมิ่นหรือถูกเกลียดชัง"  

หมิ่นประมาทตามกฎหมาย แยกออกได้เป็น หมิ่นประมาทในทางแพ่ง กับ หมิ่นประมาทในทาง
อาญา  

หมิ่นประมาทในทางแพ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 บัญญัติว่า  
"ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือ

เกียรติคุณของบุคคลอ่ืนก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทํามาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดยประการอ่ืนก็ดี 
ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตน
มิได้รู้ข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะรู้ได้ ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความจริงไม่จริง หากว่า
ตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้น มีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้น หา
ทําให้ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน"  

หมิ่นประมาทในทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 บัญญัติว่า  
"ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือ

ถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท"  
การกล่าวถ้อยคําต่อผู้เสียหายโดยตรง ไม่เป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สาม ไม่เป็นหมิ่นประมาท 

แต่อาจมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า  
ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทําความผิดพิสูจน์ได้ว่า ข้อที่หาว่าหมิ่นประมาทนั้น เป็น

ความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ห้ามมิให้พิสูจน์ ถ้าเป็นเร่ืองส่วนตัว และการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

คู่ความหรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีใน
ศาล เพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท  

กฎหมายได้กําหนดให้การโพสต์ข้อความอันเข้าข่ายหมิ่นประมาทนั้น อาจเสี่ยงที่จะเป็นความผิด
ตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา ดังนั้น การโพสต์ข้อความในอินเตอร์เน็ต ไม่ว่า คนโพสต์จะเป็น 
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"ผู้ใด" หากทําให้คนอ่ืนเสียหาย ก็เป็นความผิดตามกฎหมายได้ เนื่องจากการ หมิ่นประมาทถ้าได้โพสต์
หรือกล่าวพาดพิง ถึงใครให้คนอ่ืนฟัง ก็ถือเป็นการ "ใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม" ถ้าข้อความที่โพสต์ ทํา
ให้ผู้อ่านรู้สึก ไม่ดีกับผู้ที่ถูกกล่าวพาดพิงย่อมเป็นการโพสต์หรือกล่าวที่อาจเข้าข่าย "โดยประการที่น่าจะ
ทําให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง" ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายได้ และเมื่อได้โพสต์
ในอินเตอร์เน็ต ถือเป็นการ "หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา" 

ความแตกต่างของหมิ่นประมาทในทางแพ่งกับหมิ่นประมาททางอาญา 
1. หมิ่นประมาททางอาญา จะต้องกระทําโดยเจตนา การกระทําโดยไม่เจตนา หรือโดยประมาท 

ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางอาญา ส่วนในทางแพ่ง แม้ไม่มีเจตนาก็ถือว่าหมิ่นประมาท ไม่ว่า
จะเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลิน่เล่อ ก็ต้องรับผิดทางละเมิด  

2.ความต่างอีกประการหนึ่ง คือ "ข้อความที่กล่าว" ในกรณีหมิ่นประมาททางแพ่งนั้น การกล่าว
หรือไขข่าวข้อความที่เป็นความจริง ไม่ถือเป็นละเมิด  ตรงกันข้ามกับทางอาญา แม้จะเป็นข้อความที่เป็น
จริง ก็อาจมีความผิดได้ เพราะกฎหมายห้ามไม่ให้พสิูจน์ ถ้าเป็นการใส่ความในเร่ืองส่วนตัว และการพิสูจน์
จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  

3. เร่ืองความเสียหาย  ความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางอาญา ผลของการใส่ความจะเป็นการ
เสียหายต่อชื่อเสียง ทําให้ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ส่วนความเสียหายอ่ืนๆ นอกจากที่กฎหมายกําหนด เช่น 
เสียหายต่อทางทํามาหาได้ การใส่ความนั้นก็ไม่เป็นการหมิ่นประมาทในทางอาญาแต่เป็นหมิ่นประมาท
ทางแพ่ง  

ส่วนหมิ่นประมาทในทางแพ่ง กําหนดความเสียหายไว้กว้างกว่าทางอาญา เพราะนอกจากความ
เสียหายต่อชื่อเสียงแล้ว ยังรวมถึงความเสียหายต่อทางทํามาหาได้ เกียรติคุณ หรือทางเจริญอีกด้วย เช่น
นาง ก. แม่ค้าขายหมูปิ้งได้กล่าวกับลูกค้าที่มาซื้อของตนว่าอย่าไปซื้อไก่ปิ้งของนาย ข. เด็ดขาดเพราะนาย 
ข. ใช้ไก่ที่ตายด้วยโรคมาปิ้งขาย เช่นนี้ก็เป็นหมิ่นประมาททางแพ่งได้เพราะเป็นการเสียหายต่อทางทํามา
หาได้ของนาย ข. เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม หมิ่นประมาท ต่างกับ ดูหมิ่น คือ  
หมิ่นประมาทเป็นการใส่ความโดยยกข้อเท็จจริงข้ึนกล่าวอ้างต่อบุคคลที่สาม ทําให้บุคคลนั้น

เข้าใจผิดในพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกกล่าวถึง  
ส่วนการดูหมิ่นเป็นการกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเหยียดหยามบุคคลอ่ืน ซึ่งไม่ถึงกับให้

ผู้อ่ืนนั้นได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณ  
ในกรณีหมิ่นประมาททางแพ่งนั้น การกล่าวหรือไขข่าวข้อความที่เป็นความจริง ไม่ถือเป็นละเมิด 

และไม่เป็นหมิ่นประมาททางแพ่ง 
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บทที ่  6 
 

กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

1. กฎหมายประมวลอาญา 
 โดยหลักแล้วกฎหมายอาญามุ่งคุ้มครองทรัพย์ที่มีรูปร่าง (Tangible Object) โดยมิได้มุ่งเน้นที่
จะคุ้มครองข้อมูลที่เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง (Intangible Object) เนื่องจาก16 

ก. การคุ้มครองผู้ถือครอง ทรัพย์สินที่มีรูปร่างเป็นทรัพย์เฉพาะของบุคคลหนึ่งบุคลใด 
ส่วนข้อมูลเป็นทรัพย์สินส่วนรวมหมุนเวียนอย่างเสรี 

ข. การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารพิจารณาทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้ถือครอง และ
ผลประโยชน์ของบุคคลนั้นต่อเนื้อหาของข้อมูล 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเดิมที่น่าจะเป็นกับลักษณะการกระทํา 
ลักษณะของการกระทํา ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเดิมที่น่าจะ

เป็น 
การเข้าไปโดยไม่มีสิทธิและละเมิด ความผิดฐานบุกรุก 
การลักลอบสกัดข้อมูลโดยไม่รับผิดชอบ เน้นการดักฟังการสนทนาหรือคําพูด 
การใช้เคร่ืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดฐานลักทรัพย์ 
การทําลายระบบคอมพิวเตอร์ ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ 
การแก้ไขทําลายข้อมูลหรือโปรแกรม ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ 
การจารกรรมข้อมูลหรือความลับทางการค้า ความผิดฐานลักทรัพย์ และเปิดเผยความลับ 
การปลอมแปลงข้อมูล ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร 
การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ ความผิดฐานฉ้อโกง 
การลักเคร่ือง ความผิดฐานลักทรัพย์ 

ที่มา ไพจิตร  สวัสดิสาร. การใช้คอมพิวเตอร์ทางกฎหมายและกฎหมายที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์. สิงหาคม 
2549. หน้า 136 
 

                                                           
16 ไพจิตร  สวัสดิสาร. การใช้คอมพิวเตอร์ทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. สิงหาคม 
2549. หน้า 136 
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2. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ์
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime/Computer Related 

Crime) 
ในราวกลางทศวรรษที่ 1970 มีการวิจัยพัฒนาในเร่ืองดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมทั้งมีคดีต่างๆ ที

เกิดข้ึนเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มากมาย เช่น คดี American Equity Fund Fraud คดี 
German Herstatt หรือคดี Volvo manipulations เป็นต้น  

ต่อมาในราวทศวรรษที่ 1980 ที่เทคโนโลยีสารสนเทศอันประกอบด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคมนาคมมีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าทําให้ความตระหนักในความ
เสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีมากข้ึนและรู้สึกว่าใกล้ตัวมากข้ึนส่งผลให้อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์มิใช่เป็นเพียงอาชญากรรมทางธุรกิจเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นอาชญากรรมที่มีผลกระทบถึง
ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานพยาบาลโดยมิชอบหรือการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว เป็นต้น ส่งผลให้องค์การพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
(Organisation for Economic Coorporation and Development: OECD) กําหนดคํานิยามไว้อย่าง
กว้างๆ ให้อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์รวมถึงการกระทําที่ปราศจากอํานาจ มิชอบด้วยศีลธรรม และ
กฎหมายที่เก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติและหรือการส่งผ่านข้อมูล  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา มกีารกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ กันมากข้ึน สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 มี
ผลบังคับใช้ในวนัที่ 18 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป  

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
มาตรา 3 "ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารของ

ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา 
ชนิดของบริการ หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น  

ส่วนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อธิบายว่า ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรือ Traffic data ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่อยู่ของไอพี (IP Address) สําหรับข้อมูล
ปลายทาง ได้แก่ เลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเลกทรอนิคส์ (e-mail address) หรือ ที่อยู่เว็บไซด์ (URL) ซึ่งผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตเข้าไปสืบค้นข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ ข้อมูลจราจร ยังหมายรวมถึง ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับ
เวลาที่มีการติดต่อสื่อสาร วันที่ จํานวนตัวเลขของผู้ที่ติดต่อสื่อสาร หรือลักษณะของการใช้บริการ หรือ
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ประเภทของการติดต่อสื่อสาร เช่น การโอนแฟ้มข้อมูล หรือการติดต่อในรูปของไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ 

เป็นต้น17 
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จะเป็นประโยชน์ในการสืบค้น สอบสวนเพื่อหาบุคคลผู้กระทํา

ความผิดมาลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เพราะกฎหมายนี้ได้
กําหนดบังคับให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ปัจจุบัน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นไปในเร่ืองของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน 
คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (Computer Manipulation) การก่อกวนทางคอมพิวเตอร์ (Hacking) และการ
แพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เช่นในปี 1989 มีคดีอาญาเกิดโดยนักก่อกวนทางคอมพิวเตอร์ 
(Hacker) ชาวเยอรมันได้ลักลอบเข้าไปในเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลใน สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของประเทศอ่ืนๆ เพื่อนําข้อมูลไปขายให้กับหน่วยราชการลับของโซ
เวียต เช่นเดียวกับในปี ค.ศ. 1988 ที่เด็กนักเรียนชาวสหรัฐได้ปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า "Internet 
Worm" ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ 6,000 ระบบต้องเสียไปในระยะเวลาเพียงชั่วข้ามคืน10 ปัญหาข้อ
กฎหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  

ปัญหาพื้นฐานของกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั้น ล้วนแต่เกิดจากกฎหมายอาญาที่
ใช้อยู่นั้น มุ่งที่จะคุ้มครองทรัพย์ที่มีรูปร่าง โดยมิได้มุ่งเน้นที่จะคุ้มครองข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นวัตถุที่ไม่มี
รูปร่าง ซึ่งจะรวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Impulse) และข้อมูล (Data) เป็นต้น การให้
ความสําคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ให้กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Law) ได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกฎหมายอาญา จากที่เคยเน้นเร่ืองการ
คุ้มครองทรัพย์ที่มีรูปร่าง ไปสู่การคุ้มครองทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งสามารถยืนยันได้จากการที่ประเทศต่างๆ 
มีการบัญญัติกฎหมายใหม่เพื่อให้มีการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กันอย่าง
แพร่หลายทั่วโลก 

ตัวอย่างฐานความผิดที่เก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
1. การเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอํานาจ (Unauthorized Access) 
2. การเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีสิทธิและละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะมี

ลักษณะที่แตกต่างจากความผิดฐานบุกรุกในกฎหมายอาญาเดิม (Classic Criminal Law)  
3. การลักลอบสกัดข้อมูลโดยไม่มีอํานาจ (Unauthorized Interception) การลักลอบสกัด

ข้อมูลโดยปราศจากอํานาจโดยวิธีทางเทคนิคในการสื่อสารระหว่าง ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย

                                                           
17มานิต จุมปา.  กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ควรอ่านหนังสือของ กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ์วิญญูชน 
จัดพิมพ์ปี 2553. 
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คอมพิวเตอร์โดยที่ในความผิดทางอาญาแบบเดิมนั้น จะเน้นที่การดักฟังการสนทนาหรือคําพูดจึงเป็น
ถกเถียงกันว่าการสกัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Impulse) ที่ส่งผ่านระหว่างคอมพิวเตอร์จะ
เป็นความผิดหรือไม่  

4. การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอํานาจ (Unauthorized Use of a Computer) ตาม
กฎหมายอาญาเดิมเพียงแต่การใช้คอมพิวเตอร์นั้นยังมีปัญหาว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ โดย
ในฐานความผิดดังกล่าวซึ่งต้องมีการนําทรัพย์ไป ซึ่งมีหลายประเทศที่กําหนดให้การใช้หรือการขโมยใช้
บริการคอมพิวเตอร์เป็นความผิดอาญา  

5. การแก้ไขหรือทําลายข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Alteration of or 
Damage to Computer Programs) การป้อน การเปลี่ยนแปลง การลบ หรือกําจัดข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทําให้เกิดความเสียหาย ถือเป็นความผิดข้ันฐานของอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ดี ในกฎหมายอาญาเดิม (Classic Criminal Law) ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์
นั้นสามารถนํามาปรับใช้กับความผิดฐาน ทําใช้ทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างอย่างเช่นข้อมูล และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ไม่ง่ายนัก หลายประเทศจึงกําหนดให้ (Criminalisation) การแก้ไขหรือทําลาย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นความผิดอาญา 

6. การทําลายระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Sabotage) การป้อน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การ
ลบหรือการกําจัด (Suppression) ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการแทรกแซง
อ่ืนๆ ในระบบคอมพิวเตอร์โดยเจตนาที่จะขัดขวางการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือระบบการ
สื่อสารโทรคมนาคม โดยความผิดดังกล่าวนี้สามารถปรับใช้กับความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ตามกฎหมาย
อาญา ที่มีอยู่เดิมได้สําหรับการทําลายตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Hardware) แต่อย่างไรก็ดีการทําลายระบบ
การทํางานภายใน (Software) การใช้คลื่นรบกวน(Interference) ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องการความ
ปลอดภัยสูง อย่างเช่นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้รักษาฉุกเฉินในสถานพยาบาล ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ควบคุมการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัย
ต่างๆ การทําลายระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมาก จึงควรที่จะกําหนด
เป็นความผิดอาญาอย่างชัดเจน  

7. การจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer Espionage) การจารกรรมข้อมูลหรือความลับ
ทางการค้านั้นอาจได้การคุ้มครองอย่างเพียงพอในทางแพ่ง แต่อย่างไรก็ดีประเทศต่างๆ เห็นพ้องต้องกัน
ว่าควรที่จะกําหนดให้การขโมยความลับทางการค้า หรือการจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เป็นความผิด
ทางอาญา  
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8. การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer Forgery) ตามความผิดอาญาเดิมนั้นมี
ความผิดฐานปลอมแปลง "เอกสาร" ซึ่งคําว่า "เอกสาร" ดังกล่าวนี้มีปัญหาว่าจะรวมถึงข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่ นอกจากนั้นแล้วในกฎหมายอาญาเดิมนี้การปลอมแปลงเอกสารนั้นเก่ียวข้อง กับ
บุคคลที่มีอํานาจในการออกเอกสารเท่านั้น แต่การปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์นี้ไม่น่าจะเป็นความผิด
ทางอาญา หากเพียงแค่ป้อนข้อมูลเท็จในคอมพิวเตอร์โดยผู้มีอํานาจในการป้อนข้อมูลดังกล่าว  

9.การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ (Computer Fraud) ตามกฎหมายอาญาเดิมนั้นความผิดฐาน
ฉ้อโกงได้บัญญัติข้ึนจากข้อความคดิที่มีการฉ้อโกงระหว่างบุคคล โดยไม่รวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อย่างไร
ก็ด ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ถูกหลอกลวงนั้น เป็นเพียงเคร่ืองมือซึ่งในที่สุดผลเสียหายก็จะตกไปอยู่กับเจ้าของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ดังกล่าวอยู่ดี การร่างกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวังและ
รัดกุมจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยเฉพาะในหลายประเทศที่เห็นความสําคัญของความผิดฐานดังกล่าว
นี้ เนื่องจากปัญหาที่เกิดข้ึนจากการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือเงินอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Money) อ่ืนๆ ที่
นับวันยิ่งมีเพิ่มมากข้ึน  

10. การทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยปราศจากอํานาจ (Unauthorized 
Reproduction of a Protected Computer Program) การทําซ้ํา การแจกจ่ายหรือการสื่อสารไปยัง
สาธารณชนโดยปราศจากสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคุ้มครอง 

11. การทําซ้ําในภูมิลักษณะโดยปราศจากอํานาจ (Unauthorized Reproduction of a 
Topology) การทําซ้ําโดยปราศจากสิทธิในภูมิลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในผลิตภัณฑ์
สารก่ึงตัวนํา (Semi-conductor Product) หรือการใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือการนําเข้า โดย
ปราศจากสิทธิเพื่อวัตถุประสงค์ ในการใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจในภูมิลักษณะหรือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎ
ภูมิลักษณะ  

 
ประเภทของการกระทําทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
อาชญากรคอมพิวเตอร์จะก่ออาชญากรรมหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกจัดออกเป็น 9 

ประเภท (ตามข้อมูลคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจร่างกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์) คือ 
1. การขโมยข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการขโมยประโยชน์ในการลักลอบใช้บริการ 
2. อาชญากรนําเอาระบบการสื่อสารมาปกปิดความผิดของตนเอง 
3. การละเมิดสิทธิ์ปลอมแปลงรูปแบบ เลียนแบบระบบซอฟต์แวร์โดยมิชอบ 
4. ใช้คอมพิวเตอร์แพร่ภาพ เสียง ลามก อนาจาร และข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 
5. ใช้คอมพิวเตอร์ฟอกเงิน 
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6. อันธพาลทางคอมพิวเตอร์ที่เช้าไปก่อกวน ทําลายระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบจ่ายน้ํา 
จ่ายไป ระบบการจราจร 

7. หลอกลวงให้ร่วมค้าขายหรือลงทุนปลอม 
8. แทรกแซงข้อมูลแล้วนําข้อมูลนั้นมาเป็น)ระโยชน์ต่อตนโดยมิชอบ เช่น ลักรอบค้นหารหัส

บัตรเครดิตคนอ่ืนมาใช้ ดักข้อมูลทางการค้าเพื่อเอาผลประโยชน์นั้นเป็นของตน 
9. ใช้คอมพิวเตอร์แอบโอนเงินบัญชีผู้อ่ืนเข้าบัญชีตัวเอง 

 
ความรับผิดในทางอาญา (ประมวลกฎหมายอาญา) สําหรับผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
สําหรับในทางอาญานั้นต้องดูที่ว่าการกรทําความผิดนั้นครบองค์ประกอบหรือไม่ ซึ่งโดยส่วนมาก

การกระทําความผิดการรับโทษ ข้ึนอยู่กับอายุของผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ด้วย ดังนี ้
    1.อายุอยู่ต่ํากว่า 7 ปี ไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา 73 
    2.อายุมากกว่า 7 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี ไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา 74 
    3.อายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 17 ปี มีความผิดแต่ได้รับโทษ ก่ึงหนึ่ง ตามมาตรา 75 
    4.อายุมากกว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี มีความผิดแต่ได้รับโทษ สองในสามหรือก่ึงหนึ่งตาม

มาตรา 76 
    5. อายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป รับโทษตามความผิดนั้นๆ  

 
3. ความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

ความรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
สําหรับผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

1. เป็นการกระทําความผิดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัตินี้
ความผิดที่มุ่งตรงต่อระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี ้

ก. การกระทําความผิดตาม มาตรา 5 คือ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันโดย
มิชอบการเข้าถึงนั้นไม่จํากัดว่าเข้าถึงในระดับใดทั้งระดับกายภาพ หรือผู้กระทําผิดดําเนินการด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่งเพื่อให้ได้รหัสผ่านนั้นมาและสามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นได้โดยนั่งอยู่หน้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์
นั้นเอง และหมายความรวมถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ แม้ตัวบุคคลที่
เข้าถึงจะอยู่ห่างโดยระยะทางกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่สามารถเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตนต้องการได้ นอกจากนั้นยังหมายถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ดังนั้น จึงอาจหมายถึง การเข้าถึงฮาร์ดแวร์ หรือ
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ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบเพื่อใช้ในการส่งหรือโอนถึงอีก
บุคคลหนึ่ง เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

ส่วนวิธีการเข้าถึงนั้นรวมทุกวิธีการไม่ว่าจะเข้าถึงโดยผ่านทางเครือข่ายสาธารณะ และยัง
หมายถึงการเข้าถึงโดยผ่านระบบเครือข่ายเดียวกันด้วยก็ได้ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงการเข้าถึงโดย
การติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless communication) อีกด้วย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ข.การกระทําความผิดตาม มาตรา 6 คือ การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
ที่ผู้อ่ืนจัดทําข้ึนเป็นการเฉพาะไม่ว่าการรู้ถึงมาตรการป้องกันนั้นจะได้มาโดยชอบหรือไม่ก็ตาม และนํา
มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยเป็นที่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ค. การกระทําความผิดตาม มาตรา 10 คือ การขัดขวางการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์จนไม่
สามารถทํางานได้ตามปกติต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ  

2. เป็นการกระทําความผิดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งต่อข้อมูลของคอมพิวเตอร์  
ก. การกระทําความผิดตาม มาตรา 7 คือ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกันไว้เป็น

พิเศษโดยมิชอบ ซึงการเข้าถึง วิธีการเข้าถึง ตลอดถึงช่องทางในการเข้าถึงนั้นมีส่วนคล้ายกับความผิดตาม
มาตรา 5 ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนต้นแล้ว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ข.  การกระทําความผิดตาม มาตรา 8 คือ การดักรับข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรับการส่งในระบบ
คอมพิวเตอร์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ค. การกระทํ าความผิดตาม มาตรา 9 คือ การแก้ ไข เปลี่ ยนแปลง หรือเพิ่ มเติ ม 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมทั้งหมดหรือบ่าง
ส่วนก็ตาม และผู้แก้ไขนั้นไม่มีสิทธิแก้ไข ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ง. การกระทําความผิดตาม มาตรา 11 คือ การส่งข้อมูล หรือ E-mail ให้ผู้อ่ืน โดยไม่เปิดเผย
แหล่งที่มาของข้อมูล โดยทําให้ผู้ที่รับข้อมูลนั้นเกิดความรําคาญ หรือรบกวนผู้อ่ืนนั้นเอง การกระทํานี้ใน
ปัจจุบันเราเรียกการกระทํานี้ว่า Spam Mail ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

3. เป็นการกระทําความผิดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งต่อบุคคล  
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ก. การกระทําความผิดตาม มาตรา 12 คือ เป็นลักษณะกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้ที่ถูกการก
รบกวนตาม มาตรา 9 หรือ มาตรา 10 โดยมีลักษณะเป็นการเพิ่มโทษ ถ้าเป็นความเสียหายเกิดข้ึนกับ
บุคคล จะเพิ่มโทษเป็น โทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท และถ้าเป็นความเสียหายที่
เกิดข้ึนต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ จะเพิ่มโทษเป็นจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้ง
แต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท  

ข. การกระทําความผิดตาม มาตรา 14 คือ “ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” เป็นการนําข้อมูลปลอม หรือข้อมูลอัน
เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอันลามก เข้าสู่ระบบ แล้วทําให้เกิดความเสียหายความมั่นคงของ
ประเทศหรือประชาชน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามประมวลอาญา” คือ 

หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ มาตรา 107 - 112 ซึ่งมีมาตราสําคัญคือ มาตรา 112 
"ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ป ี

หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มาตรา 113 - 118 
หมวด 3 ความผิดตอ่ความมั่นคงของรัฐนอกราชอาณาจักร มาตรา 130 - 135 
ค. การกระทําความผิดตาม มาตรา 16 คือ การนําภาพของผู้อ่ืน และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจาก

การสร้างข้ึน เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียด
ชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ แต่เป็นการนําเข้าโดยสุจริต ผู้กระทําไม่มีความผิด และความผิดตามมาตรานี้ยอมความได ้

มาตรา 14  ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(1) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 

(2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด ความ
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเก่ียวกับความมั่นคง 
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
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(4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได ้

 (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) 
(3) หรือ(4) 

มาตรา 15  ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มี การกระทําความผิดตามมาตรา 14 
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตาม 
มาตรา 14 

มาตรา 16  ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล ที่ปรากฏ
เป็นภาพของผู้อ่ืนและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างข้ึน ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อ่ืนนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียด
ชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป็นการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทําไม่มีความผิด 
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได ้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร

ของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 
มาตรา 17  ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
(1) ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดข้ึน หรือผู้เสียหาย

ได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 
(2) ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทย หรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และ

ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร 
มาตรา 18 ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอัน

ควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดและหาตัว
ผู้กระทําความผิด 

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มา
เพื่อให้ถ้อยคํา ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได ้
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(2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อลเก่ียวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา 26 หรือที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่

(4) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ใน
ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที ่

(5) สั่ งให้บุคคลซึ่ งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ ใช้ เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่

(6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเก่ียวกับ
การกระทําความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เก่ียวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได ้

(7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเข้ารหัส
ลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทําการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัส
ลับดังกล่าว 

 (8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา 18 ตาม(1) (2) (3) อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนและสอบสวนที่ไม่ต้องขอ
อนุญาตศาล 

1) สอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด 
2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการ 
3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการ 

มาตรา 18 ใน (4) - (8) อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนที่ต้องขออนุญาตศาลก่อนการ
ดําเนินการ  

1) ทําสําเนาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
2) สั่งให้บุคคลส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
3) ตรวจสอบ เข้าถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
 

84 
 

4) ถอดรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
5) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ 

มาตรา 20 อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการร้องขอให้ศาลมีคําสั่งระงับการทําให้
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

1) ปิดก้ันเว็บไซต์ บล๊อกเว็บไซต์ กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ยื่นคําร้องต่อศาล โดยก่อนอ่ืน
ต้องได้รับความเห็นชอบจาก รมต.ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อน 
ดังนั้น มาตรา 20 การใช้อํานาจต้องผ่านการกลั่นกรองถึง 3 ชั้น คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
รัฐมนตรี และ ศาล 
มาตรา 25 การรับฟังข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็น

พยานหลักฐาน 
"ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคํามั่น
สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน" 

มาตรา 26 หน้าที่ของผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
"ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันที่ข้อมูล

นั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  แต่ในกรณีจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วันแต่ไม่เกิน 1 ปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได"้ 

โทษ  
มาตรา 27 ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล หรือ คําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที ่
"ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา 18 หรือมาตรา 20 

หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับ  ไม่เกิน 2 แสนบาท และปรับเป็น
รายวันอีกไม่เกินวันละ 5 พันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง" 
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บทที ่ 7 
 

กฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

1.กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
1.1.กฎหมายลิขสิทธิ ์

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) มีแนวคิดว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ควรอยู่ภายใต้
กฎหมายพิเศษแยกต่างหาก โดยเฉพาะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีนี้ แต่แนวคิดดังกล่าวไม่
ประสบผลสําเร็จ เพราะวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาผลักดันให้มีการตั้ง

คณะกรรมการ185เพื่อพิจารณาหาแนวทางโดยคณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็นว่า คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ควรได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรม ซึ่งประเทศอังกฤษ และ
ประเทศอ่ืน ๆ ก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันและได้กําหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ในวาระต่อมา  แต่ก็มีผู้
เห็นตรงกันข้ามว่าการให้ความคุ้มครองกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่เหมาะสมเนื่องจากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มี
ลักษณะแตกต่างกันไปจากงานสร้างสรรค์ตามกฎหมายลิขสิทธิ ์

เหตุผลที่ประกาศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีผลักดันให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรม เพราะสามารถกระทําได้โดยง่าย เนื่องจากมี
ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรมอยู่แล้ว คือ อนุสัญญา กรุง
เบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรม และศิลปกรรม (Berne Convention for the Protection of 
Literary and Artistic Works) ที่มีประเทศภาคีสมาชิกเป็นจํานวนมากดังนั้นหากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ได้รับความคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรม ก็จะทําให้ประเทศภาคีสมาชิกมีพันธกรณีต้องให้ความ
คุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ต่อมาประเทศเจ้าของเทคโนโลยีได้
ผลักดนัให้กําหนดไว้ในความตกลง ทริปส์ (TRIPS)   โดยกําหนดให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ปรากฏอยู่ในข้อ 10 (1) ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรหัส
โปรแกรม หรือรหัสภาษาเคร่ือง จะได้รับความคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรมภายใต้อนุสัญญากรุง
เบอร์น (ค.ศ.1971) 6 (Computer programs, whether in source or object code, shall be 
protect or literary works under the Berne Convention (1971).) 

                                                           
18 คณะกรรมการ CONTU ( US Commission on New Technology Uses of Copyrighted Works) 
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 การให้ความคุ้มครองดังกล่าวทําให้เกิดมาตรฐานเดียวกับในการให้ความคุ้มครองแก่
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และยุติข้อขัดแย้งที่มีมาเป็นเวลานานว่า ควรจะให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ในรูปแบบใด เนื่องจากการกําหนดให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญากรุงเบอร์น ซึ่งมีประกาศสมาชิก
เป็นจํานวนมาก ทําให้รัฐที่เป็นภาคีก็จะต้องรับหลักเกณฑ์นี้ไปอนุวัตรการให้กฎหมายภายในของตน
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศนี้ ซึ่งจะสะดวกกว่าการทําความตกลงระหว่างประเทศเฉพาะการให้
ความคุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ประเทศต่าง ๆ จึงจําแนวคิดนี้ไปให้ความคุ้มครองแก่คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ โดยบัญญัติกฎหมายภายในของตนกําหนดให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรม โดยเป็นการให้ความคุ้มครองแก่รหัสโปรแกรมหรือรหัส
ภาษาเคร่ือง (Source code or object code) ที่สอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการเขียนงานนิพนธ์ การให้ความคุ้มครองดังกล่าว มีข้อดี คือ ทําให้แต่ละ
ประเทศมีหลักการให้ความคุ้มครองไปในแนวทางเดียวกัน ผู้สร้างสรรค์ในแต่ละประเทศสามารถได้รับ
ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติภายใต้กฎหมายภายในและข้อตกลงระหว่างประเทศ 

อย่างไรก็ตามการที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ได้รับความคุ้มครองใน
ฐานะงานวรรณกรรม ทําให้เกิดปัญหา เนื่องจากการกําหนดดังกล่าวเป็นการให้ความคุ้มครองแก่
องค์ประกอบของโปรแกรมในส่วนที่เป็นตัวอักษร (Literal elements) เท่านั้น แต่ไม่มีการกําหนดสถานะ
ของโปรแกรมในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษร (non-literal elements) ไว้อย่างชัดเจน  

ในประเทศไทย กฎหมายที่จะนํามาพิจารณาก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. 2537 งานอันมี
ลิขสิทธ์ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติซึ่งบัญญัติว่า 

 “ดนตรีกรรม” หมายความว่า งานเก่ียวกับเพลงต่างๆ ที่แต่งข้ึนเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะ
มีทํานองและคําร้องหรือมีทํานองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยก
และเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว 

 “ทําซ้ํา” หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทําแม่พิมพ์ 
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพจากต้นฉบับ จากสําเนาหรือจากการโฆษณาในส่วนอัน
เป็นสาระสําคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สําหรับในส่วนที่เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้
หมายความถึงคัดลอกหรือทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใดไม่ว่าด้วยวิธีใดๆในส่วนอันเป็น
สาระสําคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทํางานข้ึนใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ดังนั้น โดยหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ 2537 มีหลักว่า หากเป็น
งานอันมีลิขสิทธ์ประเภทดนตรีกรรมตามที่กฎหมายระบุไว้แล้ว เจ้าของก็มีสิทธิในทางกฎหมายแต่เพียงผู้
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เดียวในการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร่ งานดังกล่าวต่อสาธารณชนได้ หากผู้ใดไม่ขออนุญาตใช้ลิขสิทธ์ใน
งานดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ก็อาจละเมิดลิขสิทธ ์

ปัญหาทางกฎหมายคืออยู่ที่วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวเป็นสําคัญ เพราะ
หากการดาวน์โหลดหรือทําซ้ําดังกล่าวใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวคือเพื่อนําออกมาจําหน่าย เจ้าของลิขสิทธ์ก็
อาจดําเนินคดีฐานละเมิดลิขสิทธ์ได้ตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี ้

มาตรา 27 การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา 15(5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ ถ้าได้กระทําดังต่อไปนี ้

(1)    ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
(2)    เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
มาตรา 32 การกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธ์ของบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หากไม่ขัดต่อการ

แสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอัน
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ ์

ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธ์ตามวรรค
หนึ่งมิให้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ถ้าได้กระทําดังต่อไปนี ้

(1)    วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่กระทําเพื่อหากําไร 
(2)    ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือ

ญาติสนิท 
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ ์
การกระทําการใดๆที่มีกฎหมายให้รับรองลิขสิทธิ์ ถ้าเป็นงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือสิ้นอายุ

การควบคุมตามกฎหมายแล้ว การกระทําต่องานนั้นย่อมไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะไม่ได้ไปจด
ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีงานอันไม่อาจมีลิขสิทธิ์ และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนี ้

1. งานอันไม่อาจมีลิขสิทธิ์งานที่อาจมีลิขสิทธิ์ มีดังนี้ คือ 
ข่าวประจําวันและข้อเท็จจริงต่างที่มีลักษณะข่าวสาร ซึ่งไม่ใช่งานวรรณคดีหรือวิทยาศาสตร์หรือ

ศิลปะ 
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือตอบโต้ของกระทรวง ทบวง กรม หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือท้องถ่ิน  
คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของราชการ 
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คําแปล และการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม 1) – 4 ) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของ
รัฐหรือของท้องถ่ินจัดทําข้ึน 

2. การกระทําที่ถือเป็นข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์การกระทํากับงานอันมีลิขสิทธิ์ หากไม่
ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินควร ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
หรือการกระทําต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ มีดังนี ้

กระทําการเพื่อประโยชน์ในการศึกษามิใช่หากําไร 
กระทําการเพื่อใช้งานส่วนตัว 
กระทําการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
กระทําการโดยรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน เช่น คัดลอกเลียน หรืออ้างอิงงานบางตอน

ตามสมควร จากงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการแสดงการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน ย่อมไม่เป็น
การละเมิดลขิสิทธิ ์

แม้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ การจําหน่ายซีดีรอมปลอมตามร้าน
จําหน่ายปลีก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีการละเมิดลิขสิทธิ์อีกหลายรูปแบบ ซึ่งต่างก็สร้างความสูญเสีย
ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปีละหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ 

การการละเมดิลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้โดยทั่วไปมี 5 ลักษณะได้แก่ 
1. เป็นรูปแบบการสร้างความเสียหายต่อ BSA มากที่สุด เรียกกันว่า "การละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้ใช้

ในองค์กร" เกิดจากการที่องค์กรธุรกิจ ทําการสําเนาซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
2.การใช้งานจํานวนมากในเครือข่าย เกิดจากการมีผู้ใช้งานจํานวนมากในเครือข่ายเข้าใช้

ซอฟต์แวร์ที่ส่วนกลางพร้อมกัน 
3.การละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเตอร์เน็ต 
แม้จะมีผู้จําหน่ายซอฟต์แวร์ผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องก็ตาม แต่ก็มีการละเมิดลิขสิทะผ่าน

อินเตอร์เน็ต เป็นจํานวนมากได้เช่นกัน ได้แก่   
- เว็บไซต์ที่เปิดให้ดาว์นโหลดหรือแลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์ทางการค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
- เว็บไซต์ที่เสนอการประมูลซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่

ตรงกับช่องทางจําหน่ายที่กําหนด  
- เครือข่าย Peer-to-Peer ที่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์ระหว่างกัน การละเมิด

ลิขสิทธิ์ผ่านอินเตอร์เน็ต ยังถือเป็นเร่ืองคุกคามการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญที่สุด 
4.การติดตั้ง ซอฟต์แวร์ในฮาร์ดดิสก์ เกิดจากการที่ผู้จําหน่ายคอมพิวเตอร์ทําการติดตั้ง

ซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าอย่างผิดกฎหมาย เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อ 
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5. การสําเนาซอฟต์แวร์อย่างผิดกฎหมาย คือการทําสําเนาอย่างผิดกฎหมาย หรือจําหน่ายสินค้า
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โดยเจตนา สําหรับกรณีของซอฟต์แวร์ที่มีบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ได้มีการ
จําหน่ายซีดีหรือดิสก์เก็ตที่ทําสําเนาอย่างผิดกฎหมายพร้อมด้วยคู่มือ, สัญญาการใช้งานและบัตร
ลงทะเบียนโดยมีบรรจุภัณฑ์และคุณสมบัติป้องกันการปลอมแปลงที่เหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ของแท้ให้
เห็นเช่นกัน 

อย่างไรก็ตามกฎและลิขสิทธิ์ ในประเทศต่างๆ ยังไม่มีการกําหนดไว้อย่างชัดเชนว่า
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษร จะสามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทอ่ืนแยกออกต่างหากจากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในส่วนที่เป็นรหัสโปรแกรมหรือรหัส
ภาษาเคร่ืองได้หรือไม่ และจะได้รับความคุ้มครองในประเภทใดบ้างทําให้เกิดบัญญัติข้ึนโดยเฉพาะใน
ส่วนของภาพที่แสดงออกมาทางจอภาพ (screen displays) ซึ่งมีบางส่วนเก็บว่าไม่ควรได้รับความ
คุ้มครองในฐานะคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เนื่องจากส่วนที่แสดงออกมาทางจอภาพเหมือนกัน หากจะถือ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างภาพที่แสดงออกมาทางหน้าจอได้นั้น ภาพ
ที่แสดงออกมาจะต้องถูกสร้างด้วยส่วนที่เป็นสาระสําคัญของโปรแกรม จึงจะถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในรหัสโปรแกรมโดยทางอ้อมได้19  

ความรับผิดของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร ์
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

พ.ศ. 2537 ("พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์") โดยจัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (Literary work)  ตาม
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ กําหนดว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดที่นําไปใช้กับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทํางานหรือให้ได้ผลอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีที่บุคคลใด ทําซ้ํา 
ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้เช่าต้นฉบับหรือสําเนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บุคคลนั้นจะมี
ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และหากเป็นการ
กระทําเพื่อการค้า จะต้องโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากนี้ หากผู้ใดรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้อ่ืน แต่ยังนําไปขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ นําเข้าหรือสั่งเข้ามาในประเทศไทย 
เพื่อหากําไร ก็มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาทและหาก

                                                           
19David Bainbridge. Software copyright law. 4thed. London : Butterworths , 2003.  pp. 134-135 
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เป็นการทําเพื่อการค้าผู้นั้นจะต้องโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 
400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกเหนือจากการแก้ไขบรรเทาความเสียหายในคดีอาญาแล้ว เจ้าของลิขสิทธิ์ยังสามารถ
ฟ้องร้องดําเนินคดีแพ่ง ในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ภายใต้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์หากศาลพบว่ามีการ
กระทําความผิดจริงอาจมีคําห้ามมิให้กระทําละเมิดอีกต่อไป และมีคําสั่งให้ชําระค่าสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจริงอันเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว 

ภายใต้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้สิทธิ
แก่ผู้สร้างสรรค์เพียงผู้เดียว ในงานที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี ้

- สิทธิในการสําเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของโปรแกรม 
- สิทธิในการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม สิทธิในการเผยแพร่งานต่อสาธารณชน 
- สิทธิในการให้ผู้อ่ืนเช่าโปรแกรม กล่าวคือ บุคคลสามารถสําเนา ดัดแปลง หรือเช่าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ได้ หากเจ้าของให้ลิขสิทธิ์อนุญาต โดยอยู่ในรูปของการให้สิทธิในการใช้งาน (license) ดังนั้น 
ทุกคร้ังที่คุณซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างถูกกฎหมาย คุณจะได้รับสัญญาสิทธิการใช้งาน (License 
Agreement) ซึ่งจะระบุสิทธิที่คุณได้รับเพื่อการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นหากคุณกระทําสิ่งที่
สัญญาไม่อนุญาต หรือขัดต่อ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและต้องรับโทษ 

 
1.2 กฎหมายสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเดียวที่เป็นสิทธิที่ก่อตั้งข้ึนด้วยการจดทะเบียนและ

ตรวนสองแตกต่างจากลิขสิทธิ ์ซึ่งสิทธิเกิดข้ึนทันท ีเมื่อสร้างสรรค์งานและแตกต่างจากเคร่ืองหมายการค้า
ซึ่งทางทฤษฎีสิทธิอาจเกิดข้ึนเนื่องจากการใช้เคร่ืองหมาย แต่จะมีผลสมบูรณ์ต้องมีการจดทะเบียน ฉะนั้น
หากไม่มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว สิทธิก็ไม่เกิดข้ึน 

หลักการของการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร เป็นการแลกเปลี่ยนกัน กล่าวคือ ผู้ขอรับสิทธิบัตร
จะต้องทําการเปิดเผยรายละเอียดหรือความลับเก่ียวกับสิ่งที่ต้องการคุ้มครอง และการเปิดเผยต้องมี
ลักษณะสมบูรณ์ ชัดแจ้ง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด เพื่อที่สังคมจะได้เอาไปใช้  

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ได้ให้คํานิยามของ การประดิษฐ์ไว้ว่า“การคิดค้น
หรือทําข้ึน อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม่ หรือการกระทําใดๆที่ทําให้ดีข้ึนซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธ”ี 
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  ในส่วนของกรรมวิธีนั้น ได้กําหนดให้ความหมายว่า “วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการ
ผลิต หรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีข้ึน หรือการปรับสภาพให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์ และ
รวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆด้วย” 

จากคํานิยามข้างต้นเป็นการกําหนดให้การคิดค้นหรือทําข้ึนอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ
กรรมวิธีใดข้ึนใหม่ หรือการกระทําใด ๆที่ทําให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์ (Products) หรือกรรมวิธี (processes) 
ถือเป็นการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย แต่โดยหลักของการประดิษฐ์ที่จะได้รับความ
คุ้มครองนั้น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่กฎหมายจะกําหนดห้ามไม่ให้นํามาขอรับสิทธิบัตร เช่น การค้นพบ 
(discovery) หรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ (law of nature) ซึ่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับเร่ืองนี้ไว้ในมาตรา 9 ว่า  

“การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัต ิ
(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์พืช หรือสารสกัด

จากสัตว์หรือพืช 
(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(3) ระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(4)  วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว ์
(5)   การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของ

ประชาชน” 
 ในประเด็นว่าผลผลิตจากธรรมชาติจะสามารถขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 

2522 ได้หรือไม่นั้น เนื่องจากในประเทศไทยกฎหมายสิทธิบัตรถือว่าสิ่งที่เป็นผลงานที่มนุษย์คิดค้น คิดทํา 
หรือปรับปรุงข้ึนเป็นการประดิษฐ์ โดยไม่จํากัดว่าผลงานดังกล่าวนั้นจะเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสาขาใด 
ดังนั้นผลผลิตของธรรมชาติก็อาจเป็นการประดิษฐ์ได้ตามกฎหมายสิทธิบัตรของไทย แต่การจะขอรับ

สิทธิบัตรในสิ่งดังกล่าวจะต้องพิจารณาบทบัญญัติอ่ืนประกอบด้วย20 โดยการประดิษฐ์ที่จะสามารถขอรับ
สิทธิบัตรของประเทศไทยได้นั้น ได้มีการกําหนดไว้ในมาตรา 5 ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับในต่างประเทศ 
คือ จะต้องเป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ มีข้ันการประดิษฐ์สูงข้ึน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ได ้

 สาระของกฎหมายสิทธิบัตร อาจแบ่งแยกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี ้
1. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร 

                                                           
20 จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวคิดและบทวิเคราะห,์ พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2544), 
หน้า99. 
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1.การประดิษฐ์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 3 ให้นิยามไว้ว่า หมายความว่าการคิดค้น
หรือคิดทําข้ึนอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม่ หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีข้ึนซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี จากนิยามดังกล่าวอาจแยกได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ 

1) การประดิษฐ์ คอื การคิดค้นหรือคิดทําข้ึน หมายความว่า การประดิษฐ์เป็นการใช้ความคิด ซึ่ง
แตกต่างจากคําว่า สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการใช้ความคิดและมุ่งไปที่ตัววัตถุ ฉะนั้นการคุ้มครอง
ของสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ จึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน เร่ืองความคุ้มครองความคิด สิทธิบัตร ให้ความ
คุ้มครองความคิด สาระสําคัญของความคิด ในขณะที่ลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองความคิด แต่คุ้มครองการ
แสดงออกซึ่งความคิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 6 วรรคสอง 

2) การประดิษฐ์ คือผลที่เกิดจากการใช้ความคิดนั้น ซึ่งมี 2 ประเภท คือผลิตภัณฑ์ (product) 
และกรรมวิธ ี(process) 

2. การออกแบบผลิตภัณฑ์  ให้สังเกตคําว่า การออกแบบ ซึ่งเป็นการใช้ความคิด การคิดค้นหรือ
คิดทําข้ึนเหมือนกับการประดิษฐ ์

คําว่า แบบผลิตภัณฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสี
ของผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะพิเศษ สําหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
รวมทั้งหัตถกรรมได้ ฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นการใช้ความคิดในการออกแบบ ซึ่งกฎหมายให้
ความคุ้มครองผลของการออกแบบ 2 ประเภท คือ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบของลวดลาย 
หรือสีของผลิตภัณฑ ์

 รูปร่าง คือ ลักษณะภายนอกที่มีลักษณะสามมิติ หรือรูปทรง ลวดลายหรือสี เป็นการออกแบบ
ให้เกิดลักษณะข้ึนที่พื้นผิวของวัสดุ หรือแบบผลิตภัณฑ์ใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้ง
หัตถกรรม หมายถึง การออกแบบเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรม ซึ่งต่างจากลิขสิทธิ์ 
ลิขสิทธิ์มิได้มุ่งผลิตสินค้า แต่เป็นงานสร้างสรรค์เพื่อแสดงออกซึ่งข้อมูล อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เช่น 
การปั้นรูปก็เพื่อให้เห็นความงดงาม  

โดยสรุปแล้ว การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นการออกแบบเก่ียวกับความสวยงามภายนอกของ
วัตถุอันสามารถปรากฎแก่สายตาของผู้ชม เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตกลงซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่างจากการผระดิษฐ์
ซึ่งให้ความคุ้มครองสาระสําคัญภายในของผลิตภัณฑ์  

2 ลักษณะของการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได ้
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ตามมาตรา 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1. เป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ (novelty) มาตรา 6 
2.เปน็การประดิษฐ์ที่มีข้ันการประดิษฐ์สูงข้ึน (inventive step) มาตรา 7 
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3.เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุสาหกรรมได้ (industrial application) มาตรา 8 
4.ไม่เป็นการประดิษฐ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 9 
ปัญหาว่า อะไรคือ งานที่ปรากฏอยู่แล้วซึ่งถือว่าไม่เป็นงานใหม่ มีบัญญัติไว้ในมาตรา 6 วรรค (1) 

ถึง (5) ดังนี ้
(1) การประดิษฐ์ที่มี หรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
คําว่า “มีหรือใช้แพร่หลาย “ หมายความว่า สาธารณชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์หรือเข้าถึงได้ 

การใช้ส่วนตัว การใช้อย่างไม่เปิดเผยหรือการใช้เพื่อทดลองใช้งานในจํานวนเพียงเล็กน้อย ไม่ถือว่าเป็น
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ฉะนั้นหากมีผู้คิดค้นยารักษาโรค แล้วทดลองให้เพื่อน 2-3 คนใช้ ดังนี้ยังไม่ถือว่า
แพร่หลาย การแพร่กลายตามอนุนี้จํากัดเฉพาะภายในประทศ 

(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เปย
แพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 

การเปิดเผยอาจจะกระทําด้วยวิธีการใดๆ ทําให้สาธารณะชนได้รับรู้ เช่น การเขียนบทความ การ
อธิบายในการประชุม สัมมนา กฎหมายไม่จํากัดรูปแบบของการเปิดเผย การนําหนังสือที่อธิบาย
รายละเอียดการประดิษฐ์ไปไว้ในห้องสมุดเพียง 1 เล่ม ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปอ่านได้ ย่อมถือได้ว่ามี
การเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว การเปิดเผยตามอนุ2 นี้แตกต่างจากอนุ1 คือ มิได้จํากัดเฉพาะ
ภายในประเทศ เช่นเดียวกับอนุ 1 แม้จะมีการเปิดเผยนอกประเทศ ก็ถือว่าทําลายความใหม่แล้ว 

ข้อยกเว้นเร่ือง การเปิดเผยต่อสาธารณชน ตามอนุ 2 ซึ่งไม่ทําลายความใหม่ มีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 6 วรรคท้าย คือ 

 ข้อยกเว้นที่ 1 เป็นการเปิดเผยสาระสําคัญหรือตายละเอียดที่เกิดข้ึนหรือเป็นผลมาจากการ
กระทําอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมยรายละเอียดมาเปิดเผยหรือลูกจ้างนําความลับของนายจ้างไป
เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 

 ข้อยกเว้นที่ 2 การเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ เช่นผู้ประดิษฐ์นํา
สินค้าออกสาธิตหรือทดลองและอธิบายรายละเอียดให้ผู้ใช้ทราบลักษระของสินค้า 

 ข้อยกเว้นที่ 3 การแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรืองานแสดงของทาง
ราชการ 

 การกระทําตามข้อยกเว้นที่ 1-3 นี้ หากได้กระทําภายใน 12 เดือน ก่อนที่จะขอรับสิทธิบัตรให้
ถือว่าการประดิษฐ์ยังใหม่อยู่ ไม่ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
 

94 
 

(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวัน
ขอรับสิทธิบัตร ซึ่งหมายถึงมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และมีการเปิดเผยรายละเอียดของการ
ประดิษฐ์นั้นแล้ว จึงไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์อีกต่อไป 

(4)การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณษจักรเป็นเวลาเกินกว่า 
18 เดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในประเทศ กรณีนี้เพียงแต่มีผู้ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไว้ แต่ยังไม่ได้รับการ
จดทะเบียน 

(5)กรณีที่มีการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้
ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิในราชอาณาจักร 

2.การประดิษฐ์ที่มีข้ันการประดิษฐ์สูงข้ึน  มาตรา 7 บัญญัติว่า การประดิษฐ์ที่มีข้ันการประดิษฐ์
ที่สูงข้ึน ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยงายแก่บุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับ
งานประเภทนั้น 

    โดยสรุปแล้ว หากมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้อาจถือได้ว่ามีข้ันการประดิษฐ์ที่สูงข้ึน เช่น 
     1. การประดิษฐ์ทําให้สามารถแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้มาช้านาน 
     2. การประดิษฐ์ทําให้เกิดผลที่ได้แตกต่างจากเดิมโดยไม่คาดคิดมาก่อน 
     3. การประดิษฐ์นั้นประสบความสําเร็จด้านการค้า 
3. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม 
กฎหมายสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิในทางอุตสาหกรรม การประดิษฐ์ที่

ขอรับสิทธิบัตรจึงต้องสามารถนําไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ มิใช่เป็นเพียงแนวคิด หรือทฤษฎี ซึ่ง
หลักเกณฑ์นี้ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 8 ซึ่งได้บัญญัติลักษณะของการประดิษฐ์ที่
ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมไว้ว่า “การประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม” 

หากพิจารณาลักษณะความสามารถในการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมของการประดิษฐ์
เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษรจะพบว่า งานดังกล่าวส่วนใหญ่มักสร้างข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจและถือเป็นงานอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเภทหนึ่ง จึงมีลักษณะเข้าองค์ประกอบ
ในข้อนี ้

เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทั้งหมดข้างต้นแล้ว อาจสรุปได้ว่าการประดิษฐ์เก่ียวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 ในปัจจุบัน เนื่องจากโดยลักษณะการประดิษฐ์ดังกล่าวไม่เป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ 
(product) หรือกรรรมวิธี (processes) ใดข้ึนใหม่หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
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กรรมวิธี ประกอบกับงานดังกล่าวในส่วนมากอาจมีลักษณะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในเร่ืองความใหม่ และข้ันการ
ประดิษฐ์ที่สูงข้ึนได้ สําหรับประเด็นการให้ความคุ้มครองแก่ส่วนที่แสดงออกมาทางจอภาพ (screen 
displays) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษรในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑ์ (product 
designs) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 นั้น จะต้องพิจารณาจากคํานิยามของแบบผลิตภัณฑ์
ในมาตรา 3 ที่บัญญัติว่า “แบบผลิตภัณฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือ องค์ประกอบของ
ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสําหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได”้ 

จากคํานิยามจะเห็นได้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ อันประกอบไปด้วยรูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการออกแบบนั้นมี
ลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์อ่ืน และจะต้องนํามาใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรมได้ โดยมิได้เน้นในเร่ืองของเทคนิคหรือกรรมวิธี ซึ่งแม้ในคํานิยามจะไม่ได้กําหนดให้ต้อง
เป็นการออกแบบที่ให้ความสวยงามแก่สายตา ดังเช่นในกฎหมายของหลายประเทศ แต่ก็ถือว่าเป็นการ
กําหนดไว้โดยปริยายว่าจะต้องเก่ียวกับความสวยงาม เพื่อดึงดูดความรู้สึกพอใจให้ลูกค้าตกลงใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์นั้น21  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องมีลักษณะตามที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

มาตรา 56 บัญญัติไว้ว่า “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราช บัญญัตินี้ได้ ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม”ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะมีลักษณะคล้ายกับใน
ส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่ได้กําหนดไว้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
นั้นมีลักษณะอย่างไร การพิจารณาจึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 57 ที่กําหนดว่าการออกแบ
ผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังต่อไปนี ้

(1) แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักร 
(2) แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่

ได้เผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
(3) แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีการประกาศโฆษณา ตามมาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 28 มาแล้ว

ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
 (4) แบบผลิตภัณฑ์คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน (1) (2) หรือ (3) จนเห็นได้ว่าเป็นการ

เลียนแบบ 
                                                           
21 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์คร้ังที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ์ นิติธรรม,  2548), 
หน้า 215. 
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จากหลักเกณฑ์ข้างต้น อาจพิจารณาได้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ไม่เคย
มีมาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบข้ึนมาใหม่โดยแท้ ด้วยความคิดริเร่ิมของผู้ออกแบบ หากเป็นสิ่งมี่เคยมีหรือ
มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ จะขอรับสิทธิบัตรตามมาตรานี้

ไม่ได้22  ซึ่งหากพิจารณาในส่วนของการออกแบบหน้าจอ (screen displays) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  แม้อาจเข้าลักษณะเป็นการออกแบบเพื่อคล้ายคลึงกับโปรแกรมที่มีมาก่อน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย 

4 การกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรและข้อยกเว้น 
สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์  สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่สําคัญที่สุด คือ สิทธิแต่ผู้เดียว 

(exclusive right) ตามมาตรา 36 ในการกระทําการต่างๆ เช่น การผลิต การใช้ การขาย การนําเข้า เมื่อ
กฎหมายบัญญัติว่า เป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ก็เป็นการห้ามมิให้บุคคลอ่ืนไปกระทําการต่างๆตามที่
บัญญัติไว้ หากบุคคลอ่ืนไปกระทําการต่างๆดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ย่อมเป็นการ
ละเมิดสิทธิบัตร 

ปัญหามีว่า หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้ขายผลิตภัณฑ์ให้ นาย ก. ต่อมา นาย ก. ขายผลิตภัณฑ์ตาม
สิทธิบัตรให้ นาย ข โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร จะถือว่านาย ก ละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรง
สิทธิบัตรหรือไม่ ข้อนี้ขอให้ทําความเข้าใจว่า การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาติหรือยินยอมให้นําผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดแล้ว สิทธิเหนือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึน (ตัวสินค้า) ย่อมหมดไป ตามหลัก exhaustion ตาม
มาตรา 36 วรรคสอง อนุ 7 เจ้าของสิทธิบัตรไม่มีสิทธิไปติดตามหรือควบคุมตัวสินค้าได้อีก แต่สิทธิบัตร
ยังคงอยู่ ฉะนั้นตามปัญหาข้างต้น การกระทําของนาย ก. จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เช่นเดียวกับกรณี
ผู้ทรงสิทธิบัตรอยู่ต่างประเทศและได้ขายผลิตภัณฑ์ให้นาย ก ในต่างประเทศ ถ้านาย ก นําผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร การกระทําของนาย ก. ก็ไม่เป็นการละเมิดตาม มาตรา 36 เพราะสิทธิ
เหนือผลิตภัณฑ์ย่อมหมดไปตามหลัก international exhaustion 

 มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธดิังต่อไปนี ้
     (1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย หรือมีไว้เพื่อขายเสนอขาย หรือ

นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ตามอนุ 1 เป็นสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ ์
     (2)ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย 

เสนอขาย หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร 
 

                                                           
22 วิศิษฐ์  ศรีพิบูลย,์ รวมคําอธิบายพร้อมตัวบท : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2544 หน้า 193. 
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     ตามอน ุ2 เป็นสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรกรรมวิธี ซึ่งอนุนี้แยกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนแรก การใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรในการผลิต  
    ส่วนที่สอง การกระทําต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนโดยละเมิดจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร เช่น ใช้ 

ขาย นําเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
มาตรา 36 กล่าวถึงการกระทําต่างๆ เช่นผลิต ใช้ ขาย เป็นต้น หากมีข้อพิจารณากันเพียงว่า 

ผลิตหรือไม่ ใช้หรือไม่ ขายหรือไม่ โดยไม่ได้โต้เถียงถึงตัวผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ หรือ
กรรมวิธีตามสิทธิบัตรแล้ว ก็คงไม่ต้องพิจารณาถึง มาตร 36 ทวิ แต่ทางปฎิบัติเมื่อมีขอ้พิพาทจําเลยมักสู้
ว่ามิใช่ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีตามสิทธิบัตร เพราะจําเลยมักผลิตให้ลักษณะใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ตาม
สิทธิบัตรโดยดัดแปลงให้แตกต่างเล็กน้อย 

แม้ว่ามาตรา 36 ทวิ วรรคแรก จะบัญญัติว่าสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 ในการ
ประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ แต่ใจมาตรา 36 ทวิ วรรคสิง ก็ได้บัญญัติ
ขยายขอบเขตการคุ้มครองออกไปโดยบัญญัติว่า 

“ขอบเขตการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองย่อมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่แม้จะมิได้
ระบุในข้อถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยและทําให้เกิดผลทํานอง
เดียวกับลักษณะของการประดิษฐ์ระบุไว้ในข้อถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชํานาญในระดับ
สามัญในศิลปหรือวิทยาการที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์นั้น” 

ตัวอย่าง สิทธิบัตรกรรมวิธีตามมาตรา 36 ทวิ วรรคสอง อธิบายได้ว่า กรรมวิธีหรือข้ันตอนการ
ผลิตที่ได้รับความคุ้มครองนั้นไม่จําเป็นต้องเหมือนกับที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือโจทก์ระบุไว้ในข้อถือสิทธิทุก
ประการถ้าสาระสําคัญหรือคุณสมบัติ ประโยชน์ หรือ ผลที่เกิดข้ึนจากกรรมวิธีเหมือนกัน ก็ถือว่าอยู่ใน
ข่ายของการใช้กรรมวิธีนั้น 

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร อีกประกรหนึ่งคือ การอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิตาม มาตรา 38 และ
ในมาตรา 39(1) ได้กําหนดหลักสําคัญของการอนุญาตให้ใช้สิทธิคือผู้ทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไขโดยไม่
ชอบธรรมไม่ได้ (เปรียบเทียบกับลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 15(5)) เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรกําหนดให้ผู้ขออนุญาตใช้
สิทธิบัตรซื้อวัตถุดิบจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือห้ามผู้ขออนุญาตใช้สิทธิต่อสู้ว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ เป็น
ต้น สําหรับข้อสัญญาที่เป็นการจํากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมที่เป็นโมฆะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง 
บัญญัติว่า หากคู่สัญญามีเจตนาแยกส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่สมบูรณ์ก็ได้ และตามมาตรา 41 
กําหนดว่า การทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่

ข้อยกเว้นการกระทําที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (มาตรา 36 วรรคสอง) 
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     (1) การกระทําเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าทดลอง หรือวิจัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อการ
ใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทําให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรง
สิทธิบัตร เกินสมควร (เปรียบเทียบลิขสิทธิ์ มาตรา 32 วรรคแรก) 

     (2) การกระทําในลักษณะที่กระทําโดยสุจริต เป็นกรณีที่มีการผลิตหรือการใช้กรรมวิธีตาม
สิทธิบัตรโดยผู้กระทได้ประกอบกิจการหรือมีเคร่ืองมือใช้ประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริต หรือไม่รู้
หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร กรณีนี้เป็นเร่ืองบุคคลอ่ืนคิดค้นการ
ประดิษฐ์ได้ก่อน แต่ไม่ได้มาขอจดทะเบียนไว ้

     (3) เป็นการเตรียมยาหรือปรุงยาตามคําสั่งของแพทย์ แต่ต้องเป็นการเตรียมยา เฉพาะราย 
     (4) เป็นการกระทําเก่ียวกับการขอข้ึนตํารับยาโดยมีวัตถุประสงค์จะผลิต จําหน่าย นําเข้า

หลังจากสิทธิบัตรหมดอาย ุ
     (5) การใช้อุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของเรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวหรือโดย

อุบัติเหตุและจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าว 
     (6) การใช้อุปกรณท์ี่ได้รับสิทธิบัตรของอากาศยานหรือยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร

เป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหต ุ
     (7) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนําเข้าในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตาม

สิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นไปตาม
หลัก exhaustionดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

     นอกจากข้อยกเว้นตาม มาตรา 36 วรรคสองแล้ว ยังมีมาตรา 35 ทวิ ซึ่งน่าจะกล่าวถึง
เนื่องจากเก่ียวข้องกัน 

     ตามมาตรา 35 ทวิ เป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงการกระทําใดๆตาม มาตรา 36 นับแต่วันขอรับ
สิทธิบัตรจนถึงก่อนวันออกสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่มีการ
ประกาศโฆษณาคําขอตาม มาตรา 28 แล้ว และผู้กระทํารู้ว่ามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือได้รับคําบอก
กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่า มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรแล้ว ดังนี้หากภายหลังจากมีการออกสิทธิบัตรแล้ว 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ฝ่าฝืนได้  

     สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ์
     มาตรา 63 บัญญัติว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตาม

สิทธิบัตรซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกับ มาตรา 36 วรรคแรก 
     แม้ว่าการใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรจะไม่มีบทบัญญัติกําหนดขอบเขตของแบบ

ผลิตภัณฑ์ไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกับ มาตรา 36 ทวิ แต่หลักปฏิบัติทั่วไป การใช้แบบผลิตภัณฑ์ตาม
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สิทธิบัตรไม่ได้หมายความว่า แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องเหมือนตรงกับที่ระบุไว้ในสิทธิบัตร 
คือในข้อถือสิทธิและภาพที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น การใช้สาระสําคัญของแบบที่จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ แม้
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อยก็อยู่ในข่ายละเมิดสิทธิบัตร 

     สําหรับข้อยกเว้น การกระทําที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มี
เพียงประการเดียว คือการใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย โดยไม่มีข้อยกเว้น 
เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ตาม มาตรา 36 วรรคสอง (2)-(7) 

    การเพิกถอนสิทธิบตัร 
     มาตรา 54 บัญญัติให้สิทธิบัตรที่ออกโดยไม่ชอบด้วย มาตรา 5,9,10,11 หรือ มาตรา 14 ให้

ถือว่าสิทธิบัตรไม่สมบูรณ ์
สถานะทางกฎหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร ในฐานะโปรแกรม

คอมพิวเตอร์จะพิจารณาได้จาก มาตรา 9 (3) ซึ่งได้กําหนดข้อยกเว้นเก่ียวกับการขอรับสิทธิบัตรในระบบ
ข้อมูลสําหรับการทํางานของคอมพิวเตอร์ไว้ ซึ่งสามารถนํามาเทียบเคียงได้กับคํานิยามของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่บัญญัติให้หมายความว่า “คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่ง
อ่ืนใดที่นําไปใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทํางานหรืเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะได”้ ระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์จึงหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามคํานิยามดังกล่าวเนื่องจากมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่
กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว ้

เหตุผลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากแม้ว่า
ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะการประดิษฐ์ 
แต่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในมาตรา 9 (3) ได้บัญญัติยกเว้นไว้อย่างชัดเจนให้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกสร้างข้ึนจาก
อัลกอริทึม (Algorithm) ซึ่งเป็นลําดับข้ันตอนในการแก้ปัญหาและจากสูตรทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical formula) ซึ่งเป็นเพียงทฤษฎีและกฎเกณฑ์เท่านั้น ซึ่งเป็นหลักการของกฎหมาย

สิทธิบัตร23 อีกทั้งด้วยเหตุผลที่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่การประดิษฐ์เนื่องจากไม่ใช่ความคิดเก่ียวกับ
การผลิตผลิตภัณฑ์โดยตรง หากแต่มีลักษณะเป็นเพียงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้
ทํางานตามคําสั่งของผู้ใช้เท่านั้น เทียบได้กับวิธีการใช้เคร่ืองจักรกลหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ วิธีการใช้

                                                           
23 จักรกฤษณ์ ควรพจน์, เร่ืองเดียวกัน, หน้า 106-107 
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ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร หากแต่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์24 
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร พบว่าโดยสภาพจะ

เป็นระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการต่อประสานระหว่างคอมพิวเตอร์
กับผู้ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 กําหนดยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครองไว้ ดังนั้นจึงไม่
สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ของประเทศไทยได้กําหนดให้คํานิยามของการประดิษฐ์ไว้
ชัดเจนว่า ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคํานิยามของการประดิษฐ์และกรรมวิธีในมาตรา 3 จะเห็นได้ว่าการ
ประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยโดยเนื้อแท้แล้ว ก็คือความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์นั่นเอง โดยสิ่งที่ได้คิดค้นนั้นสามารถนําไปทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติ (reduction into 

practice) ได้25 กล่าวคือ การประดิษฐ์ดังกล่าวจะต้องได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (product) หรือกรรมวิธี 
(processes) ใดข้ึนใหม่ หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีจึงจะขอรับสิทธิบัตรได้ 
ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร เป็นการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อให้
คอมพิวเตอร์ดําเนินการตามต้องการ และไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ใดๆ จึง
ทําให้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตของคําว่าผลิตภัณฑ์ (products) หรือกรรมวิธี (processes) ที่จะขอรับ
สิทธิบัตรได ้

ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร ที่มีลักษณะเป็นวิธีการดําเนินการทาง
ธุรกิจ เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยได้กําหนดความหมายของคําว่ากรรมวิธีไว้โดยเฉพาะว่า 
“วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือ การเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีข้ึน หรือ
การปรับสภาพให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆ ด้วย” ในขณะที่วิธีการดําเนินงานทาง
ธุรกิจเป็นวิธีการที่ใช้กระทําต่อวัตถุเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการที่ไมก่่อให้เกิดผลผลิตใดๆ และไม่ได้ใช้
ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ใดๆ จึงทําให้วิธีการดําเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตการให้ความ
คุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย แม้ว่าจะมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกําหนดก็ตาม 
ดังนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร ที่มีลักษณะเป็นวิธีการดําเนินการทางธุรกิจ จึงไม่

สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายของประเทศไทยเช่นกัน26 

                                                           
24 ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543).หน้า 49 
25 ยรรยง พวงราช. เร่ืองเดียวกัน, หน้า 24. 
26 สาวิตรี เจริญชัยอักษร, “การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่วิธีการดําเนินการทางธุรกิจ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 108. 
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ลักษณะการประดิษฐ์ตามที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 5 กําหนดให้ขอรับ
สิทธิบัตรได้ว่ายจะต้องเป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ มีข้ันการประดิษฐ์สูงข้ึนและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมได้แล้ว จะพบว่าการประดิษฐ์เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อาจมี
ลักษณะไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี ้

1)    หลักเกณฑ์ในเร่ืองความใหม พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้มีการกําหนดไว้ใน
มาตรา 6 วรรคหนึ่ง โดยบัญญัติว่า“การประดิษฐ์ข้ึนใหม่ ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว” 
และในวรรคสองได้บัญญัติเก่ียวกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) ว่า “งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้ความ
หมายถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) การประดิษฐ์ที่มหีรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
(2)  การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่

ไดเผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชาการอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะ
กระทําโดยเอกสาร สิ่งพมิพ์ การนําออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ 

(3)  การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร
ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 

(4)  การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา
เกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ 

(5)  การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร” 

การปรับใช้กฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เนื่องจากการ
ประดิษฐ์เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษรเป็นการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ดําเนินการตามต้องการ และไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ใด ๆ  จึงทําให้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการประดษิฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได ้ 

เนื่องจากการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยจะใช้ระบบจดทะเบียน 
โดยใช้หลักใครจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า (first To file ) ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 16 ว่า “ในกรณี
บุคคลหลายคนต่างทําการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไว้
ก่อนเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร” และเมื่อได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแล้วจะมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร 
ซึ่งจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive rights ) ในการแสวงหาประโยชน์จาการประดิษฐ์ตามที่ได้กําหนด
ไว้ในมาตร 36 วรรคหนึง่ โดยในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ จะมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอ
ขายหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ จะมีสิทธิบัตร และในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธีจะมีสิทธิใน
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การใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย หรือมีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรจึงเป็นการให้ความคุ้มครองโดยเด็ดขาดใน
ความคิด (idea) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อ่ืน ไม่สามารถสร้างการประดิษฐ์เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่
ไม่เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเดียวกันได้ แม้จะไม่ได้ลอกเลียนงานของผู้อ่ืนก็ตาม 

และการที่มาตรา 35 กําหนดอายุการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิบัตรการประดิษฐ์ถึง 20 ปี นับแต่
วันขอรับสิทธิบัตรก็อาจส่งผลให้เกิดการผูกขาดอํานาจในทางธุรกิจซอฟแวร์ได้ แม้กฎหมายสิทธิบัตรจะ
ส่งผลดีในแง่ที่ว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องเปิดเผยสาระสําคัญในการประดิษฐ์  เพื่อที่ผู้อ่ืนจะสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาได้ต่อไปก็ตาม เพราะเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ของสังคม ที่
จะได้รับภายหลังเวลาที่หมดอายุการให้ความคุ้มครองและโอกาสในการแข่งขันของผู้ประดิษฐ์รายอ่ืน 
รวมทั้งความสามารถในการประดิษฐ์งานในส่วนนี้ของผู้ประดิษฐ์รายอ่ืน กับความจําเป็นในการศึกษา
สาระสําคัญของการประดิษฐ์แล้ว  จะเห็นได้ว่าผู้ประดิษฐ์รายอ่ืนสามารถสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่มี
ลักษณะเหมือนกันได้  โดยไม่จําเป็นต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ ดังนั้นหากต้องการของผู้
ใช้ได้แล้วอาจทําให้ไม่เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนนี้ได้ นอกจากนี้ การพิสูจน์ว่ามีการละเมิด
ที่มีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืนนั้นเพียงเล็กน้อย  หรือมีการดัดแปลงแก้ไขการประดิษฐ์นั้นเพียงเล็กน้อย 
และจะต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ของผู้ขอรับสิทธิบัตรนั้นได้มีการเปิดเผยมาก่อนแล้ว และมีบุคคลอ่ืน
ได้เพิ่มเติมความคิดใหม่ ๆ เข้าไป ทําให้มีการล่วงไปยังส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรถือสิทธิอยู่ และยังอยู่ใน
ระยะเวลาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองหรือไม่ โดยสิ่งที่สําคัญคือการพิจารณาจากถ้อยคําสํานวนในข้อถือ

สิทธิ (claims) ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุไว้ 27การพิจารณานี้จะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบที่เก่ียวข้องหลาย
ประการ มิใช่เฉพาะแต่ถ้อยคําตามข้อถือสิทธิเท่านั้น 

 
1.3. กฎหมายเครื่องหมายการค้า 
 แม้ว่าผู้ถือสิทธิ์ในเคร่ืองหมายการค้าสามารถที่จะหวงสิทธิ์ไม่ให้ผู้อ่ืนใช้  กระนั้นก็มีการกําหนด

ขอบเขตแห่งอํานาจในสิทธิแห่งการนั้นไว้ (แม้ว่าผู้ที่ถือสิทธิของเคร่ืองหมายการค้านั้นอยู่ จะสามารถ
ป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้าอันเดียวกันนั้นได้ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีการกําหนดข้อจํากัดในอํานาจแห่ง
การใช้สิทธิ์ของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น ในการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนเข้ามาใช้เคร่ืองหมายการค้า
ของตนได)้ 

                                                           
27อาวีพรรณ จงประกิจพงศ์ , ทรัพย์สินทางปัญญา เล่ม 2 กรุงเทพมหานคร : วิญญูจน , 2537, หน้า 96. 
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ประการแรก เคร่ืองหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ คําว่าบ่งเฉพาะในที่นี้นั้นหมายความถึง 
ถ้อยคํา สัญลักษณ์ ที่ใช้ในเคร่ืองหมายการค้า มีความสร้างสรรค์ประดิษฐ์ข้ึนแตกต่างจากลักษณะธรรมดา
ทั่วไป ต้องมีความบ่งเฉพาะโดยแท้ อย่างคําว่า Google และ Yahoo ถ้อยคําหรือสัญลักษณ์ใดอาจจะ
กลายเป็นลักษณะบ่งเฉพาะได้ หากได้มีการจําหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้น
จนแพร่หลายแล้ว ในทางตรงกันข้ามสําหรับเคร่ืองหมายการค้าที่เป็นถ้อยคําอันเป็นธรรมดาสามัญ เช่น 
Lotus จะไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีความบ่งเฉพาะอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ในเคร่ืองหมายการค้านี้น้อยกว่า 

ประการที่สอง ชื่อองค์กรหรือบริษัทจะยังไม่ถือว่าเป็นเคร่ืองหมายการค้า จนกว่าจะได้มีการใช้
เคร่ืองหมายการค้านั้นกับสินค้าหรือบริการเพื่อแสดงว่าเป็นขององค์กรหรือบริษัทนั้นๆ 

ประการที่สาม จะไม่มีการคุ้มครองเกิดข้ึน หากว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทอ่ืนผู้ใช้เคร่ือง
หมายการค้าเดียวกันนี้ ไม่เป็นการแข่งขันกับเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า (หมายถึง การคุ้มครองตาม
กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าจะไม่เกิดข้ึน ถ้าบริษัทอ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
เคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว แต่มิได้มีลักษณะการใช้ที่มุ่งจะแข่งขันกันกับเจ้าของเคร่ืองหมาย
การค้าเดิม) 

ประการที่สี่ การคุ้มครองสิทธิ์จะไม่เกิดข้ึน หากพิสูจน์ได้ว่าการที่ใช้เคร่ืองหมายการค้านี้ไม่ได้ทํา
ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนว่าสินค้าหรือบริการนี้เป็นของผู้ผลิตรายใด 

ประการที่ห้า การคุ้มครองสิทธิ์จะไม่เกิดข้ึน หากว่าสินค้าที่เหมือนคล้ายคลึงกันนี้ได้จําหน่ายใน
พื้นที่คนละพื้นที่ของประเทศเดียวกัน หรือต่างประเทศกัน หรือช่องทางการจําหน่ายต่างกัน 

หากจะสรุปเร่ืองข้อจํากัดของเคร่ืองหมายการค้าสามารถสรุปได้เป็นข้อเดียวว่า หน้าที่ของ
เคร่ืองหมายการค้านั้นมีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในสินค้าและบริการ ก่อนที่จะมี
อินเตอร์เน็ตนั้น (ก่อนที่จะมีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย) นักธุรกิจสามารถใช้เคร่ืองหมายการค้าที่
เหมือนกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสนเพราะว่าการประกอบธุรกิจเกิดข้ึนคนละประเทศกัน หรือว่า
สินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน อินเตอร์เน็ตได้ทําให้เหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงไป โดยคนที่ทําการค้นหาสินค้า บริการทางอินเตอร์เน็ทจะใช้ Key words หรือชื่อ
เคร่ืองหมายการค้าใน URL Address แทนที่จะเป็นธุรกิจสินค้า บริการที่ต้องการ ดังนั้นจึงทําให้ได้ข้อมูล
นอกเหนือเกินกว่าที่ต้องการ 

อินเตอร์เน็ตทําให้เกิดสถานการณ์ที่นักธุรกิจหลายคนอ้างสิทธ์เหนือเคร่ืองหมายการค้าเดียวกัน
ที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น สถานการณ์นี้ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อน เนื่องจากในหลายๆ ประเทศนั้น 
การจดทะเบียนสิทธิไม่ได้จําเป็นต้องหมายความว่าการจดทะเบียนนั้นจะเป็นการแสดงถึงความเป็น
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เจ้าของในเคร่ืองหมายการค้า การใช้เคร่ืองหมายการค้าต่างหาก ที่จะเป็นตัวแสดงถึงความเป็นเจ้าของ 
อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนนั้นมีความสําคัญในส่วนที่รักษาความเป็นเจ้าของ ในความจริง สามารถ
ฟ้องร้องและป้องกันผู้แข่งขันรายอ่ืนที่จะลอกเลียนแบบ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การจดทะเบียนสิทธิกระทําได้ที่องค์กรสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้า 
(PTO) ในขณะที่ยุโรปอยู่ที่องค์กรตลาดการค้าภายใน (OHIM Office for Harmonisation in the 
Internal Market) แต่ตรงนี้มิได้เป็นเคร่ืองยืนยันว่า การทําธุรกิจค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ตโดยมีการจด
ทะเบียนสิทธิแล้ว ผู้ทําธุรกิจรายอ่ืนจะไม่สามารถฟ้องร้องต่อศาลอ้างสิทธิ์ในเคร่ืองหมายการค้าได้ เพราะ
ผู้ทําธุรกิจรายอ่ืนเขาสามารถที่จะอ้างถึงการใช้ว่า เขาเป็นผู้ใช้เคร่ืองหมายการค้านี้ก่อนที่จะมีการจด
ทะเบียนต่อองค์กรเคร่ืองหมายการค้าใดก็ตาม 
 
2. กฎหมายพาณิชย์อิเลคทรอนิกส ์

ตลาดผู้ใชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การใช้ E-Mail หรือการเข้าไปหา
ข้อมูลใน WWW นับเป็นเร่ืองปกติ ธุรกิจต่างๆ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทโดยผ่าน Web site ของ
ตนเองมากข้ึน ผู้ประกอบการต่างๆจึงมีแนวโน้มที่จะทําการค้าขายผ่านทาง Internet มากข้ึน ประเทศ
ไทยยังเสียเปรียบในเร่ืองของเทคโนโลยี รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องในการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท แต่การ
พัฒนาระบบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ E-Commerce ถือเป็นการ
เปิดตลาดไปสู่ผู้บริโภคหลายล้านคนทั่วโลก 

การรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการทําธุรกรรม
แบบเดิมที่ทํากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การออกพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหลายประการด้วยกันคือ28 
1. กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรอบเบื้องต้น (Framework Law) ซึ่งวาง

หลักเกณฑ์กว้างๆ เก่ียวกับการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการทําสัญญา โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึง
กระบวนการและรายละเอียด ทางเทคนิคต่างๆ ที่เก่ียวข้องในทางอิเล็กทรอนิกส ์

2. กฎหมายดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นบทบัญญัติกลางที่สามารถนําไปใช้ปรับกับการประกอบ
ธุรกิจต่างๆ หรือนําไปใช้ในเอกเทศสัญญาลักษณะต่างๆ ที่มีการดําเนินการเก่ียวกับความน่าเชื่อถือของ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้

                                                           
28 ธนัชพร พาณิชย์กิจเจริญ. ผลกระทบทางกฎหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย.์ หนังสือรพี 47 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 2547.  http://www.l3nr.org/posts/448852 
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3. ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงความตกลงยินยอมในการแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์จากวิธีการเดิมที่
นิยมทํากันคือการทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อบนเอกสารมาเป็นการรับส่ง
ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน 

4. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เร่ืองพยานหลักฐานในเร่ืองต้นฉบับของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับฟังข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน 

5. ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมสัญญาในเร่ืองการก่อให้เกิด
สัญญา การแสดงเจตนาและคําบอกกล่าวโดยทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และในเร่ืองเวลาและสถานที่ที่ถือ
ว่าเกิดสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

6. มีการรับรองผลทางกฎหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลเทียบเท่ากับการลงลายมือ
ชื่อในเอกสาร และการกําหนดวิธีการเก่ียวกับการรับรองในเร่ืองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
รายละเอียดทางเทคนิคเก่ียวกับวิธีการรับรองและการกํากับการประกอบการรับรองลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

7. มีบทบัญญัติเฉพาะที่เก่ียวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในการรับและส่ง
ข้อมูลฯ การเก็บรักษาข้อมูลฯ การตอบรับว่าได้รับข้อมูลฯ ความเป็นเจ้าของข้อมูลฯ และความผิดพลาด
และซ้ําซ้อนของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์
 8. กําหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
ประกอบธุรกิจทางด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยมีคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ มีหน้าที่ในการพิจารณาให้มีการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
กํากับการประกอบธุรกิจเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านงานธุรการ 

  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ 29 ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า การทํา

ธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทําผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ การโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต แม้กระทั่งการซื้อขายออนไลน์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของความสําคัญของ

                                                           
29 ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน (สืบค้นออนไลน)์ 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
 

106 
 

องค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทําเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึง
พนักงานขาย พนักงานแนะนําสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ดังนั้นจึงลดข้อจํากัดของระยะทาง
และเวลา ในการทําธุรกรรมลงได ้

ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ให้ความหมาย ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าเป็นธุรกรรมที่กระทําข้ึนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น 
การเข้ามาดูตัวอย่างสินค้า และติดต่อซื้อขายกันได้ โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบทางธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการประมวลผล และการส่งผ่าน
ข้อมูลติจิตอลรวมทั้งข้อมูล เสียงและภาพเคลื่อนไหว โดยรวมถึงผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มี
ผลดีต่อองค์กร เช่น การบริหารองค์กร การเจรจาทางธุรกิจ การทํานิติกรรมสัญญาการชําระบัญชี รวมทั้ง
การชําระภาษี เป็นต้น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างโอกาสและตลาดการค้าใหม่ ให้กับผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจ ในการค้าที่เก่ียวเนื่องกับข้อมูลข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Product ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการขยายอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การขยายโอกาสและทางเลือกให้กับผู้บริโภค  

การจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
การยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคล ที่ทําธุรกิจเก่ียวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาด
กลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
จะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่
สํานักงานเขตที่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สําหรับภูมิภาค 
สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล โดยเว็บไซต์ที่จดทะเบียนแล้ว จะ
ปรากฏเคร่ืองหมาย Registered อยู่บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะและการมี
อยู่จริงของผู้ประกอบการ และรายชื่อผู้ประกอบการทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เครื่องหมายการค้ากับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบใหม่นี้สามารถย่อโลกให้เล็กลงและทําให้โลกธุรกิจการค้าเชื่อมโยงกัน

ได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ความนิยมใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างความแตกต่าง
ของสินค้าและบริการสามารถทําได้โดยการวิธีสร้างเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายการค้า คือ ลักษณะ
พิเศษของคําประโยค โลโก้ หรือการออกแบบสัญลักษณ์อ่ืน เพื่อแสดงถึงความแตกต่างว่าสินค้าของตนเอง
นั้นแตกต่างกับสินค้าของผู้ผลิต ผู้สร้างรายอ่ืน สิทธิในเคร่ืองหมายการค้านั้นมีความพิเศษ นั่นคือ ผู้ซึ่งได้
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จดทะเบียนเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เคร่ืองหมายการค้านั้น
สําหรับสินค้าหรือบริการแบบเดียวกัน หรือเหมือนกัน  ในประเด็นความเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านี้
เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในประเด็นเร่ืองของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อต้องพิจารณาถึง 
การใช้ Domain names ด้วย 

Domain Names นั้นใช้เพื่อจําแนกความพิเศษของ Web pages ตัวอย่างของ Domain 
Names เช่น nohmex.com ของกลุ่มองค์กรธุรกิจเชียงใหม่ที่ขายสินค้าหัตถกรรมออนไลน์ แต่ยังไม่มี
การระบุว่าการเลือกใช้ชื่อ Domain manes นั้นสามารถที่จะละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าของผู้อ่ืนได้
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งในประเด็นนี้กฎหมายยังไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนอันก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงทาง
กฎหมายตามมา ดังนั้นถ้านักธุรกิจอยากที่จะรักษาสิทธิ online ตามกฎหมาย ต้องคํานึงถึงมิใช่เฉพาะแต่
เคร่ืองหมายการค้า แต่ยังรวมถึง Domain names ด้วย แต่ถ้าหาก Domain names ได้ไปเหมือน
เคร่ืองหมายการค้าของผู้อ่ืนเข้า ไม่ได้หมายความว่าการนั้นจะเป็นการละเมิดเคร่ืองหมายการค้าทันท ี

ปัญหาเร่ืองเคร่ืองหมายการค้านั้นคือการที่เคร่ืองหมายการค้าเป็นการใช้และยอมรับสิทธิเฉพาะ
ในประเทศ ขณะที่ อินเตอร์เน็ทมีความเป็นสากลโดยธรรมชาติของมันเอง การจดทะเบียนสิทธิบัตรไม่ได้
หมายความว่าคนอ่ืนจะไม่สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้านี้ในที่อ่ืนบนโลก กฎหมายข้ันพื้นฐานของ
เคร่ืองหมายการค้านั้นคือ “เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเป็นคนแรกที่ใช้เคร่ืองหมายการค้านี้เพื่อบ่งบอก
ความเป็นสินค้าของเขา” ดังนั้น ถ้าหากบริษัทหนึ่งเป็นเจ้าของจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าอยู่ แต่ไป
พบว่ามีอีกบริษัทหนึ่งได้ใช้เคร่ืองหมายการค้าเช่นเดียวกันนี้ ทางบริษัทที่จดทะเบียนจะสามารถอ้างสิทธิ์
ได้เฉพาะถ้าอีกบริษัทหนึ่งได้ใช้เคร่ืองหมายนี้ภายหลังบริษัทผู้จดทะเบียน จึงแสดงให้เห็นถึงการบัญญัติให้
สิทธิพิเศษสําหรับเคร่ืองหมายการค้า หมายความว่าในทางทฤษฎีเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าสามารถที่จะ
อ้างสิทธิท์ี่มีอยู่ได้ทั่วโลก แม้ในความเป็นจริงแล้วการจดทะเบียนจะได้กระทําในแต่ละประเทศก็ตาม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 
1. กฎหมายที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
2. กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกฏหมายนี้จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย

ระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction Law) กฎหมาย
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature Law) กฎหมายธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Financial Transaction Law) กฎหมายอาญาอันเนื่องมาจากอาชญากรรม พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Criminal Code)  

3. กฎหมายคุ้มครองข้อมูล เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวจาก การนําข้อมูลของ
บุคคลไปใช้ในทางที่มิชอบ  
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4. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime) อันมี
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสังคม จากความผิดที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร อันถือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง 
(Intangible Object) แต่ทว่ามีค่ายิ่งในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: 
EDI) ที่จะเอ้ืออํานวยให้มีการทํานิติกรรมสัญญากันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  

6. กฎหมายลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature Law) ที่มีวัตถุประสงค์
ในการสร้างความมั่นคงให้กับคู่กรณีในอันที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อการลงลายมือชื่อ  

7. กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer) มีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างหลักประกันที่มั่นคง ในการทําธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว  

8. กฎหมายโทรคมนาคม (Telecommunication Law) มุ่งวางกลไกในการเปิดเสรีให้มี
การแข่งขันที่ เป็นธรรม และจัดให้องค์กรกํากับดูแลที่ เป็นกลาง และมีประสิทธิภาพรวมทั้งสร้าง
หลักประกันให้ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง (Universal Service) ซึ่ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง เช่น กระทรวงคมนาคม มีการดําเนินการอยู่แล้วกฎหมายระหว่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศที่เก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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บทที ่ 7 
 

กฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

1.กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
1.1.กฎหมายลิขสิทธิ ์

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) มีแนวคิดว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ควรอยู่ภายใต้
กฎหมายพิเศษแยกต่างหาก โดยเฉพาะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีนี้ แต่แนวคิดดังกล่าวไม่
ประสบผลสําเร็จ เพราะวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาผลักดันให้มีการตั้ง

คณะกรรมการ185เพื่อพิจารณาหาแนวทางโดยคณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็นว่า คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ควรได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรม ซึ่งประเทศอังกฤษ และ
ประเทศอ่ืน ๆ ก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันและได้กําหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ในวาระต่อมา  แต่ก็มีผู้
เห็นตรงกันข้ามว่าการให้ความคุ้มครองกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่เหมาะสมเนื่องจากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มี
ลักษณะแตกต่างกันไปจากงานสร้างสรรค์ตามกฎหมายลิขสิทธิ ์

เหตุผลที่ประกาศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีผลักดันให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรม เพราะสามารถกระทําได้โดยง่าย เนื่องจากมี
ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรมอยู่แล้ว คือ อนุสัญญา กรุง
เบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรม และศิลปกรรม (Berne Convention for the Protection of 
Literary and Artistic Works) ที่มีประเทศภาคีสมาชิกเป็นจํานวนมากดังนั้นหากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ได้รับความคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรม ก็จะทําให้ประเทศภาคีสมาชิกมีพันธกรณีต้องให้ความ
คุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ต่อมาประเทศเจ้าของเทคโนโลยีได้
ผลักดนัให้กําหนดไว้ในความตกลง ทริปส์ (TRIPS)   โดยกําหนดให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ปรากฏอยู่ในข้อ 10 (1) ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรหัส
โปรแกรม หรือรหัสภาษาเคร่ือง จะได้รับความคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรมภายใต้อนุสัญญากรุง
เบอร์น (ค.ศ.1971) 6 (Computer programs, whether in source or object code, shall be 
protect or literary works under the Berne Convention (1971).) 

                                                           
18 คณะกรรมการ CONTU ( US Commission on New Technology Uses of Copyrighted Works) 
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 การให้ความคุ้มครองดังกล่าวทําให้เกิดมาตรฐานเดียวกับในการให้ความคุ้มครองแก่
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และยุติข้อขัดแย้งที่มีมาเป็นเวลานานว่า ควรจะให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ในรูปแบบใด เนื่องจากการกําหนดให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญากรุงเบอร์น ซึ่งมีประกาศสมาชิก
เป็นจํานวนมาก ทําให้รัฐที่เป็นภาคีก็จะต้องรับหลักเกณฑ์นี้ไปอนุวัตรการให้กฎหมายภายในของตน
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศนี้ ซึ่งจะสะดวกกว่าการทําความตกลงระหว่างประเทศเฉพาะการให้
ความคุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ประเทศต่าง ๆ จึงจําแนวคิดนี้ไปให้ความคุ้มครองแก่คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ โดยบัญญัติกฎหมายภายในของตนกําหนดให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรม โดยเป็นการให้ความคุ้มครองแก่รหัสโปรแกรมหรือรหัส
ภาษาเคร่ือง (Source code or object code) ที่สอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการเขียนงานนิพนธ์ การให้ความคุ้มครองดังกล่าว มีข้อดี คือ ทําให้แต่ละ
ประเทศมีหลักการให้ความคุ้มครองไปในแนวทางเดียวกัน ผู้สร้างสรรค์ในแต่ละประเทศสามารถได้รับ
ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติภายใต้กฎหมายภายในและข้อตกลงระหว่างประเทศ 

อย่างไรก็ตามการที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ได้รับความคุ้มครองใน
ฐานะงานวรรณกรรม ทําให้เกิดปัญหา เนื่องจากการกําหนดดังกล่าวเป็นการให้ความคุ้มครองแก่
องค์ประกอบของโปรแกรมในส่วนที่เป็นตัวอักษร (Literal elements) เท่านั้น แต่ไม่มีการกําหนดสถานะ
ของโปรแกรมในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษร (non-literal elements) ไว้อย่างชัดเจน  

ในประเทศไทย กฎหมายที่จะนํามาพิจารณาก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. 2537 งานอันมี
ลิขสิทธ์ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติซึ่งบัญญัติว่า 

 “ดนตรีกรรม” หมายความว่า งานเก่ียวกับเพลงต่างๆ ที่แต่งข้ึนเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะ
มีทํานองและคําร้องหรือมีทํานองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยก
และเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว 

 “ทําซ้ํา” หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทําแม่พิมพ์ 
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพจากต้นฉบับ จากสําเนาหรือจากการโฆษณาในส่วนอัน
เป็นสาระสําคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สําหรับในส่วนที่เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้
หมายความถึงคัดลอกหรือทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใดไม่ว่าด้วยวิธีใดๆในส่วนอันเป็น
สาระสําคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทํางานข้ึนใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ดังนั้น โดยหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ 2537 มีหลักว่า หากเป็น
งานอันมีลิขสิทธ์ประเภทดนตรีกรรมตามที่กฎหมายระบุไว้แล้ว เจ้าของก็มีสิทธิในทางกฎหมายแต่เพียงผู้
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เดียวในการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร่ งานดังกล่าวต่อสาธารณชนได้ หากผู้ใดไม่ขออนุญาตใช้ลิขสิทธ์ใน
งานดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ก็อาจละเมิดลิขสิทธ ์

ปัญหาทางกฎหมายคืออยู่ที่วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวเป็นสําคัญ เพราะ
หากการดาวน์โหลดหรือทําซ้ําดังกล่าวใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวคือเพื่อนําออกมาจําหน่าย เจ้าของลิขสิทธ์ก็
อาจดําเนินคดีฐานละเมิดลิขสิทธ์ได้ตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี ้

มาตรา 27 การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา 15(5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ ถ้าได้กระทําดังต่อไปนี ้

(1)    ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
(2)    เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
มาตรา 32 การกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธ์ของบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หากไม่ขัดต่อการ

แสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอัน
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ ์

ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธ์ตามวรรค
หนึ่งมิให้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ถ้าได้กระทําดังต่อไปนี ้

(1)    วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่กระทําเพื่อหากําไร 
(2)    ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือ

ญาติสนิท 
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ ์
การกระทําการใดๆที่มีกฎหมายให้รับรองลิขสิทธิ์ ถ้าเป็นงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือสิ้นอายุ

การควบคุมตามกฎหมายแล้ว การกระทําต่องานนั้นย่อมไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะไม่ได้ไปจด
ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีงานอันไม่อาจมีลิขสิทธิ์ และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนี ้

1. งานอันไม่อาจมีลิขสิทธิ์งานที่อาจมีลิขสิทธิ์ มีดังนี้ คือ 
ข่าวประจําวันและข้อเท็จจริงต่างที่มีลักษณะข่าวสาร ซึ่งไม่ใช่งานวรรณคดีหรือวิทยาศาสตร์หรือ

ศิลปะ 
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือตอบโต้ของกระทรวง ทบวง กรม หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือท้องถ่ิน  
คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของราชการ 
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คําแปล และการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม 1) – 4 ) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของ
รัฐหรือของท้องถ่ินจัดทําข้ึน 

2. การกระทําที่ถือเป็นข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์การกระทํากับงานอันมีลิขสิทธิ์ หากไม่
ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินควร ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
หรือการกระทําต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ มีดังนี ้

กระทําการเพื่อประโยชน์ในการศึกษามิใช่หากําไร 
กระทําการเพื่อใช้งานส่วนตัว 
กระทําการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
กระทําการโดยรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน เช่น คัดลอกเลียน หรืออ้างอิงงานบางตอน

ตามสมควร จากงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการแสดงการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน ย่อมไม่เป็น
การละเมิดลขิสิทธิ ์

แม้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ การจําหน่ายซีดีรอมปลอมตามร้าน
จําหน่ายปลีก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีการละเมิดลิขสิทธิ์อีกหลายรูปแบบ ซึ่งต่างก็สร้างความสูญเสีย
ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปีละหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ 

การการละเมดิลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้โดยทั่วไปมี 5 ลักษณะได้แก่ 
1. เป็นรูปแบบการสร้างความเสียหายต่อ BSA มากที่สุด เรียกกันว่า "การละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้ใช้

ในองค์กร" เกิดจากการที่องค์กรธุรกิจ ทําการสําเนาซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
2.การใช้งานจํานวนมากในเครือข่าย เกิดจากการมีผู้ใช้งานจํานวนมากในเครือข่ายเข้าใช้

ซอฟต์แวร์ที่ส่วนกลางพร้อมกัน 
3.การละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเตอร์เน็ต 
แม้จะมีผู้จําหน่ายซอฟต์แวร์ผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องก็ตาม แต่ก็มีการละเมิดลิขสิทะผ่าน

อินเตอร์เน็ต เป็นจํานวนมากได้เช่นกัน ได้แก่   
- เว็บไซต์ที่เปิดให้ดาว์นโหลดหรือแลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์ทางการค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
- เว็บไซต์ที่เสนอการประมูลซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่

ตรงกับช่องทางจําหน่ายที่กําหนด  
- เครือข่าย Peer-to-Peer ที่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์ระหว่างกัน การละเมิด

ลิขสิทธิ์ผ่านอินเตอร์เน็ต ยังถือเป็นเร่ืองคุกคามการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญที่สุด 
4.การติดตั้ง ซอฟต์แวร์ในฮาร์ดดิสก์ เกิดจากการที่ผู้จําหน่ายคอมพิวเตอร์ทําการติดตั้ง

ซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าอย่างผิดกฎหมาย เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อ 
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5. การสําเนาซอฟต์แวร์อย่างผิดกฎหมาย คือการทําสําเนาอย่างผิดกฎหมาย หรือจําหน่ายสินค้า
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โดยเจตนา สําหรับกรณีของซอฟต์แวร์ที่มีบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ได้มีการ
จําหน่ายซีดีหรือดิสก์เก็ตที่ทําสําเนาอย่างผิดกฎหมายพร้อมด้วยคู่มือ, สัญญาการใช้งานและบัตร
ลงทะเบียนโดยมีบรรจุภัณฑ์และคุณสมบัติป้องกันการปลอมแปลงที่เหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ของแท้ให้
เห็นเช่นกัน 

อย่างไรก็ตามกฎและลิขสิทธิ์ ในประเทศต่างๆ ยังไม่มีการกําหนดไว้อย่างชัดเชนว่า
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษร จะสามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทอ่ืนแยกออกต่างหากจากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในส่วนที่เป็นรหัสโปรแกรมหรือรหัส
ภาษาเคร่ืองได้หรือไม่ และจะได้รับความคุ้มครองในประเภทใดบ้างทําให้เกิดบัญญัติข้ึนโดยเฉพาะใน
ส่วนของภาพที่แสดงออกมาทางจอภาพ (screen displays) ซึ่งมีบางส่วนเก็บว่าไม่ควรได้รับความ
คุ้มครองในฐานะคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เนื่องจากส่วนที่แสดงออกมาทางจอภาพเหมือนกัน หากจะถือ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างภาพที่แสดงออกมาทางหน้าจอได้นั้น ภาพ
ที่แสดงออกมาจะต้องถูกสร้างด้วยส่วนที่เป็นสาระสําคัญของโปรแกรม จึงจะถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในรหัสโปรแกรมโดยทางอ้อมได้19  

ความรับผิดของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร ์
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

พ.ศ. 2537 ("พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์") โดยจัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (Literary work)  ตาม
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ กําหนดว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดที่นําไปใช้กับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทํางานหรือให้ได้ผลอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีที่บุคคลใด ทําซ้ํา 
ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้เช่าต้นฉบับหรือสําเนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บุคคลนั้นจะมี
ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และหากเป็นการ
กระทําเพื่อการค้า จะต้องโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากนี้ หากผู้ใดรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้อ่ืน แต่ยังนําไปขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ นําเข้าหรือสั่งเข้ามาในประเทศไทย 
เพื่อหากําไร ก็มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาทและหาก

                                                           
19David Bainbridge. Software copyright law. 4thed. London : Butterworths , 2003.  pp. 134-135 
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เป็นการทําเพื่อการค้าผู้นั้นจะต้องโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 
400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกเหนือจากการแก้ไขบรรเทาความเสียหายในคดีอาญาแล้ว เจ้าของลิขสิทธิ์ยังสามารถ
ฟ้องร้องดําเนินคดีแพ่ง ในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ภายใต้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์หากศาลพบว่ามีการ
กระทําความผิดจริงอาจมีคําห้ามมิให้กระทําละเมิดอีกต่อไป และมีคําสั่งให้ชําระค่าสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจริงอันเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว 

ภายใต้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้สิทธิ
แก่ผู้สร้างสรรค์เพียงผู้เดียว ในงานที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี ้

- สิทธิในการสําเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของโปรแกรม 
- สิทธิในการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม สิทธิในการเผยแพร่งานต่อสาธารณชน 
- สิทธิในการให้ผู้อ่ืนเช่าโปรแกรม กล่าวคือ บุคคลสามารถสําเนา ดัดแปลง หรือเช่าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ได้ หากเจ้าของให้ลิขสิทธิ์อนุญาต โดยอยู่ในรูปของการให้สิทธิในการใช้งาน (license) ดังนั้น 
ทุกคร้ังที่คุณซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างถูกกฎหมาย คุณจะได้รับสัญญาสิทธิการใช้งาน (License 
Agreement) ซึ่งจะระบุสิทธิที่คุณได้รับเพื่อการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นหากคุณกระทําสิ่งที่
สัญญาไม่อนุญาต หรือขัดต่อ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและต้องรับโทษ 

 
1.2 กฎหมายสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเดียวที่เป็นสิทธิที่ก่อตั้งข้ึนด้วยการจดทะเบียนและ

ตรวนสองแตกต่างจากลิขสิทธิ ์ซึ่งสิทธิเกิดข้ึนทันท ีเมื่อสร้างสรรค์งานและแตกต่างจากเคร่ืองหมายการค้า
ซึ่งทางทฤษฎีสิทธิอาจเกิดข้ึนเนื่องจากการใช้เคร่ืองหมาย แต่จะมีผลสมบูรณ์ต้องมีการจดทะเบียน ฉะนั้น
หากไม่มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว สิทธิก็ไม่เกิดข้ึน 

หลักการของการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร เป็นการแลกเปลี่ยนกัน กล่าวคือ ผู้ขอรับสิทธิบัตร
จะต้องทําการเปิดเผยรายละเอียดหรือความลับเก่ียวกับสิ่งที่ต้องการคุ้มครอง และการเปิดเผยต้องมี
ลักษณะสมบูรณ์ ชัดแจ้ง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด เพื่อที่สังคมจะได้เอาไปใช้  

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ได้ให้คํานิยามของ การประดิษฐ์ไว้ว่า“การคิดค้น
หรือทําข้ึน อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม่ หรือการกระทําใดๆที่ทําให้ดีข้ึนซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธ”ี 
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  ในส่วนของกรรมวิธีนั้น ได้กําหนดให้ความหมายว่า “วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการ
ผลิต หรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีข้ึน หรือการปรับสภาพให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์ และ
รวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆด้วย” 

จากคํานิยามข้างต้นเป็นการกําหนดให้การคิดค้นหรือทําข้ึนอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ
กรรมวิธีใดข้ึนใหม่ หรือการกระทําใด ๆที่ทําให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์ (Products) หรือกรรมวิธี (processes) 
ถือเป็นการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย แต่โดยหลักของการประดิษฐ์ที่จะได้รับความ
คุ้มครองนั้น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่กฎหมายจะกําหนดห้ามไม่ให้นํามาขอรับสิทธิบัตร เช่น การค้นพบ 
(discovery) หรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ (law of nature) ซึ่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับเร่ืองนี้ไว้ในมาตรา 9 ว่า  

“การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัต ิ
(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์พืช หรือสารสกัด

จากสัตว์หรือพืช 
(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(3) ระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(4)  วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว ์
(5)   การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของ

ประชาชน” 
 ในประเด็นว่าผลผลิตจากธรรมชาติจะสามารถขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 

2522 ได้หรือไม่นั้น เนื่องจากในประเทศไทยกฎหมายสิทธิบัตรถือว่าสิ่งที่เป็นผลงานที่มนุษย์คิดค้น คิดทํา 
หรือปรับปรุงข้ึนเป็นการประดิษฐ์ โดยไม่จํากัดว่าผลงานดังกล่าวนั้นจะเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสาขาใด 
ดังนั้นผลผลิตของธรรมชาติก็อาจเป็นการประดิษฐ์ได้ตามกฎหมายสิทธิบัตรของไทย แต่การจะขอรับ

สิทธิบัตรในสิ่งดังกล่าวจะต้องพิจารณาบทบัญญัติอ่ืนประกอบด้วย20 โดยการประดิษฐ์ที่จะสามารถขอรับ
สิทธิบัตรของประเทศไทยได้นั้น ได้มีการกําหนดไว้ในมาตรา 5 ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับในต่างประเทศ 
คือ จะต้องเป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ มีข้ันการประดิษฐ์สูงข้ึน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ได ้

 สาระของกฎหมายสิทธิบัตร อาจแบ่งแยกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี ้
1. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร 

                                                           
20 จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวคิดและบทวิเคราะห,์ พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2544), 
หน้า99. 
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1.การประดิษฐ์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 3 ให้นิยามไว้ว่า หมายความว่าการคิดค้น
หรือคิดทําข้ึนอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม่ หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีข้ึนซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี จากนิยามดังกล่าวอาจแยกได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ 

1) การประดิษฐ์ คอื การคิดค้นหรือคิดทําข้ึน หมายความว่า การประดิษฐ์เป็นการใช้ความคิด ซึ่ง
แตกต่างจากคําว่า สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการใช้ความคิดและมุ่งไปที่ตัววัตถุ ฉะนั้นการคุ้มครอง
ของสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ จึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน เร่ืองความคุ้มครองความคิด สิทธิบัตร ให้ความ
คุ้มครองความคิด สาระสําคัญของความคิด ในขณะที่ลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองความคิด แต่คุ้มครองการ
แสดงออกซึ่งความคิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 6 วรรคสอง 

2) การประดิษฐ์ คือผลที่เกิดจากการใช้ความคิดนั้น ซึ่งมี 2 ประเภท คือผลิตภัณฑ์ (product) 
และกรรมวิธ ี(process) 

2. การออกแบบผลิตภัณฑ์  ให้สังเกตคําว่า การออกแบบ ซึ่งเป็นการใช้ความคิด การคิดค้นหรือ
คิดทําข้ึนเหมือนกับการประดิษฐ ์

คําว่า แบบผลิตภัณฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสี
ของผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะพิเศษ สําหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
รวมทั้งหัตถกรรมได้ ฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นการใช้ความคิดในการออกแบบ ซึ่งกฎหมายให้
ความคุ้มครองผลของการออกแบบ 2 ประเภท คือ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบของลวดลาย 
หรือสีของผลิตภัณฑ ์

 รูปร่าง คือ ลักษณะภายนอกที่มีลักษณะสามมิติ หรือรูปทรง ลวดลายหรือสี เป็นการออกแบบ
ให้เกิดลักษณะข้ึนที่พื้นผิวของวัสดุ หรือแบบผลิตภัณฑ์ใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้ง
หัตถกรรม หมายถึง การออกแบบเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรม ซึ่งต่างจากลิขสิทธิ์ 
ลิขสิทธิ์มิได้มุ่งผลิตสินค้า แต่เป็นงานสร้างสรรค์เพื่อแสดงออกซึ่งข้อมูล อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เช่น 
การปั้นรูปก็เพื่อให้เห็นความงดงาม  

โดยสรุปแล้ว การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นการออกแบบเก่ียวกับความสวยงามภายนอกของ
วัตถุอันสามารถปรากฎแก่สายตาของผู้ชม เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตกลงซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่างจากการผระดิษฐ์
ซึ่งให้ความคุ้มครองสาระสําคัญภายในของผลิตภัณฑ์  

2 ลักษณะของการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได ้
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ตามมาตรา 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1. เป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ (novelty) มาตรา 6 
2.เปน็การประดิษฐ์ที่มีข้ันการประดิษฐ์สูงข้ึน (inventive step) มาตรา 7 
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3.เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุสาหกรรมได้ (industrial application) มาตรา 8 
4.ไม่เป็นการประดิษฐ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 9 
ปัญหาว่า อะไรคือ งานที่ปรากฏอยู่แล้วซึ่งถือว่าไม่เป็นงานใหม่ มีบัญญัติไว้ในมาตรา 6 วรรค (1) 

ถึง (5) ดังนี ้
(1) การประดิษฐ์ที่มี หรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
คําว่า “มีหรือใช้แพร่หลาย “ หมายความว่า สาธารณชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์หรือเข้าถึงได้ 

การใช้ส่วนตัว การใช้อย่างไม่เปิดเผยหรือการใช้เพื่อทดลองใช้งานในจํานวนเพียงเล็กน้อย ไม่ถือว่าเป็น
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ฉะนั้นหากมีผู้คิดค้นยารักษาโรค แล้วทดลองให้เพื่อน 2-3 คนใช้ ดังนี้ยังไม่ถือว่า
แพร่หลาย การแพร่กลายตามอนุนี้จํากัดเฉพาะภายในประทศ 

(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เปย
แพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 

การเปิดเผยอาจจะกระทําด้วยวิธีการใดๆ ทําให้สาธารณะชนได้รับรู้ เช่น การเขียนบทความ การ
อธิบายในการประชุม สัมมนา กฎหมายไม่จํากัดรูปแบบของการเปิดเผย การนําหนังสือที่อธิบาย
รายละเอียดการประดิษฐ์ไปไว้ในห้องสมุดเพียง 1 เล่ม ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปอ่านได้ ย่อมถือได้ว่ามี
การเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว การเปิดเผยตามอนุ2 นี้แตกต่างจากอนุ1 คือ มิได้จํากัดเฉพาะ
ภายในประเทศ เช่นเดียวกับอนุ 1 แม้จะมีการเปิดเผยนอกประเทศ ก็ถือว่าทําลายความใหม่แล้ว 

ข้อยกเว้นเร่ือง การเปิดเผยต่อสาธารณชน ตามอนุ 2 ซึ่งไม่ทําลายความใหม่ มีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 6 วรรคท้าย คือ 

 ข้อยกเว้นที่ 1 เป็นการเปิดเผยสาระสําคัญหรือตายละเอียดที่เกิดข้ึนหรือเป็นผลมาจากการ
กระทําอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมยรายละเอียดมาเปิดเผยหรือลูกจ้างนําความลับของนายจ้างไป
เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 

 ข้อยกเว้นที่ 2 การเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ เช่นผู้ประดิษฐ์นํา
สินค้าออกสาธิตหรือทดลองและอธิบายรายละเอียดให้ผู้ใช้ทราบลักษระของสินค้า 

 ข้อยกเว้นที่ 3 การแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรืองานแสดงของทาง
ราชการ 

 การกระทําตามข้อยกเว้นที่ 1-3 นี้ หากได้กระทําภายใน 12 เดือน ก่อนที่จะขอรับสิทธิบัตรให้
ถือว่าการประดิษฐ์ยังใหม่อยู่ ไม่ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 
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(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวัน
ขอรับสิทธิบัตร ซึ่งหมายถึงมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และมีการเปิดเผยรายละเอียดของการ
ประดิษฐ์นั้นแล้ว จึงไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์อีกต่อไป 

(4)การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณษจักรเป็นเวลาเกินกว่า 
18 เดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในประเทศ กรณีนี้เพียงแต่มีผู้ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไว้ แต่ยังไม่ได้รับการ
จดทะเบียน 

(5)กรณีที่มีการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้
ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิในราชอาณาจักร 

2.การประดิษฐ์ที่มีข้ันการประดิษฐ์สูงข้ึน  มาตรา 7 บัญญัติว่า การประดิษฐ์ที่มีข้ันการประดิษฐ์
ที่สูงข้ึน ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยงายแก่บุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับ
งานประเภทนั้น 

    โดยสรุปแล้ว หากมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้อาจถือได้ว่ามีข้ันการประดิษฐ์ที่สูงข้ึน เช่น 
     1. การประดิษฐ์ทําให้สามารถแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้มาช้านาน 
     2. การประดิษฐ์ทําให้เกิดผลที่ได้แตกต่างจากเดิมโดยไม่คาดคิดมาก่อน 
     3. การประดิษฐ์นั้นประสบความสําเร็จด้านการค้า 
3. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม 
กฎหมายสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิในทางอุตสาหกรรม การประดิษฐ์ที่

ขอรับสิทธิบัตรจึงต้องสามารถนําไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ มิใช่เป็นเพียงแนวคิด หรือทฤษฎี ซึ่ง
หลักเกณฑ์นี้ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 8 ซึ่งได้บัญญัติลักษณะของการประดิษฐ์ที่
ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมไว้ว่า “การประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม” 

หากพิจารณาลักษณะความสามารถในการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมของการประดิษฐ์
เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษรจะพบว่า งานดังกล่าวส่วนใหญ่มักสร้างข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจและถือเป็นงานอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเภทหนึ่ง จึงมีลักษณะเข้าองค์ประกอบ
ในข้อนี ้

เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทั้งหมดข้างต้นแล้ว อาจสรุปได้ว่าการประดิษฐ์เก่ียวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522 ในปัจจุบัน เนื่องจากโดยลักษณะการประดิษฐ์ดังกล่าวไม่เป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ 
(product) หรือกรรรมวิธี (processes) ใดข้ึนใหม่หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
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กรรมวิธี ประกอบกับงานดังกล่าวในส่วนมากอาจมีลักษณะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในเร่ืองความใหม่ และข้ันการ
ประดิษฐ์ที่สูงข้ึนได้ สําหรับประเด็นการให้ความคุ้มครองแก่ส่วนที่แสดงออกมาทางจอภาพ (screen 
displays) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษรในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑ์ (product 
designs) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 นั้น จะต้องพิจารณาจากคํานิยามของแบบผลิตภัณฑ์
ในมาตรา 3 ที่บัญญัติว่า “แบบผลิตภัณฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือ องค์ประกอบของ
ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสําหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได”้ 

จากคํานิยามจะเห็นได้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ อันประกอบไปด้วยรูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการออกแบบนั้นมี
ลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์อ่ืน และจะต้องนํามาใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรมได้ โดยมิได้เน้นในเร่ืองของเทคนิคหรือกรรมวิธี ซึ่งแม้ในคํานิยามจะไม่ได้กําหนดให้ต้อง
เป็นการออกแบบที่ให้ความสวยงามแก่สายตา ดังเช่นในกฎหมายของหลายประเทศ แต่ก็ถือว่าเป็นการ
กําหนดไว้โดยปริยายว่าจะต้องเก่ียวกับความสวยงาม เพื่อดึงดูดความรู้สึกพอใจให้ลูกค้าตกลงใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์นั้น21  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องมีลักษณะตามที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

มาตรา 56 บัญญัติไว้ว่า “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราช บัญญัตินี้ได้ ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม”ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะมีลักษณะคล้ายกับใน
ส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่ได้กําหนดไว้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
นั้นมีลักษณะอย่างไร การพิจารณาจึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 57 ที่กําหนดว่าการออกแบ
ผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังต่อไปนี ้

(1) แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักร 
(2) แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่

ได้เผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
(3) แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีการประกาศโฆษณา ตามมาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 28 มาแล้ว

ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
 (4) แบบผลิตภัณฑ์คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน (1) (2) หรือ (3) จนเห็นได้ว่าเป็นการ

เลียนแบบ 
                                                           
21 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์คร้ังที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ์ นิติธรรม,  2548), 
หน้า 215. 
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จากหลักเกณฑ์ข้างต้น อาจพิจารณาได้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ไม่เคย
มีมาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบข้ึนมาใหม่โดยแท้ ด้วยความคิดริเร่ิมของผู้ออกแบบ หากเป็นสิ่งมี่เคยมีหรือ
มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ จะขอรับสิทธิบัตรตามมาตรานี้

ไม่ได้22  ซึ่งหากพิจารณาในส่วนของการออกแบบหน้าจอ (screen displays) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  แม้อาจเข้าลักษณะเป็นการออกแบบเพื่อคล้ายคลึงกับโปรแกรมที่มีมาก่อน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย 

4 การกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรและข้อยกเว้น 
สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์  สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่สําคัญที่สุด คือ สิทธิแต่ผู้เดียว 

(exclusive right) ตามมาตรา 36 ในการกระทําการต่างๆ เช่น การผลิต การใช้ การขาย การนําเข้า เมื่อ
กฎหมายบัญญัติว่า เป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ก็เป็นการห้ามมิให้บุคคลอ่ืนไปกระทําการต่างๆตามที่
บัญญัติไว้ หากบุคคลอ่ืนไปกระทําการต่างๆดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ย่อมเป็นการ
ละเมิดสิทธิบัตร 

ปัญหามีว่า หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้ขายผลิตภัณฑ์ให้ นาย ก. ต่อมา นาย ก. ขายผลิตภัณฑ์ตาม
สิทธิบัตรให้ นาย ข โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร จะถือว่านาย ก ละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรง
สิทธิบัตรหรือไม่ ข้อนี้ขอให้ทําความเข้าใจว่า การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาติหรือยินยอมให้นําผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดแล้ว สิทธิเหนือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึน (ตัวสินค้า) ย่อมหมดไป ตามหลัก exhaustion ตาม
มาตรา 36 วรรคสอง อนุ 7 เจ้าของสิทธิบัตรไม่มีสิทธิไปติดตามหรือควบคุมตัวสินค้าได้อีก แต่สิทธิบัตร
ยังคงอยู่ ฉะนั้นตามปัญหาข้างต้น การกระทําของนาย ก. จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เช่นเดียวกับกรณี
ผู้ทรงสิทธิบัตรอยู่ต่างประเทศและได้ขายผลิตภัณฑ์ให้นาย ก ในต่างประเทศ ถ้านาย ก นําผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร การกระทําของนาย ก. ก็ไม่เป็นการละเมิดตาม มาตรา 36 เพราะสิทธิ
เหนือผลิตภัณฑ์ย่อมหมดไปตามหลัก international exhaustion 

 มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธดิังต่อไปนี ้
     (1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย หรือมีไว้เพื่อขายเสนอขาย หรือ

นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ตามอนุ 1 เป็นสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ ์
     (2)ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย 

เสนอขาย หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร 
 

                                                           
22 วิศิษฐ์  ศรีพิบูลย,์ รวมคําอธิบายพร้อมตัวบท : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2544 หน้า 193. 
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     ตามอน ุ2 เป็นสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรกรรมวิธี ซึ่งอนุนี้แยกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนแรก การใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรในการผลิต  
    ส่วนที่สอง การกระทําต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนโดยละเมิดจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร เช่น ใช้ 

ขาย นําเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
มาตรา 36 กล่าวถึงการกระทําต่างๆ เช่นผลิต ใช้ ขาย เป็นต้น หากมีข้อพิจารณากันเพียงว่า 

ผลิตหรือไม่ ใช้หรือไม่ ขายหรือไม่ โดยไม่ได้โต้เถียงถึงตัวผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ หรือ
กรรมวิธีตามสิทธิบัตรแล้ว ก็คงไม่ต้องพิจารณาถึง มาตร 36 ทวิ แต่ทางปฎิบัติเมื่อมีขอ้พิพาทจําเลยมักสู้
ว่ามิใช่ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีตามสิทธิบัตร เพราะจําเลยมักผลิตให้ลักษณะใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ตาม
สิทธิบัตรโดยดัดแปลงให้แตกต่างเล็กน้อย 

แม้ว่ามาตรา 36 ทวิ วรรคแรก จะบัญญัติว่าสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 ในการ
ประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ แต่ใจมาตรา 36 ทวิ วรรคสิง ก็ได้บัญญัติ
ขยายขอบเขตการคุ้มครองออกไปโดยบัญญัติว่า 

“ขอบเขตการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองย่อมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่แม้จะมิได้
ระบุในข้อถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยและทําให้เกิดผลทํานอง
เดียวกับลักษณะของการประดิษฐ์ระบุไว้ในข้อถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชํานาญในระดับ
สามัญในศิลปหรือวิทยาการที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์นั้น” 

ตัวอย่าง สิทธิบัตรกรรมวิธีตามมาตรา 36 ทวิ วรรคสอง อธิบายได้ว่า กรรมวิธีหรือข้ันตอนการ
ผลิตที่ได้รับความคุ้มครองนั้นไม่จําเป็นต้องเหมือนกับที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือโจทก์ระบุไว้ในข้อถือสิทธิทุก
ประการถ้าสาระสําคัญหรือคุณสมบัติ ประโยชน์ หรือ ผลที่เกิดข้ึนจากกรรมวิธีเหมือนกัน ก็ถือว่าอยู่ใน
ข่ายของการใช้กรรมวิธีนั้น 

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร อีกประกรหนึ่งคือ การอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิตาม มาตรา 38 และ
ในมาตรา 39(1) ได้กําหนดหลักสําคัญของการอนุญาตให้ใช้สิทธิคือผู้ทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไขโดยไม่
ชอบธรรมไม่ได้ (เปรียบเทียบกับลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 15(5)) เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรกําหนดให้ผู้ขออนุญาตใช้
สิทธิบัตรซื้อวัตถุดิบจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือห้ามผู้ขออนุญาตใช้สิทธิต่อสู้ว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ เป็น
ต้น สําหรับข้อสัญญาที่เป็นการจํากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมที่เป็นโมฆะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง 
บัญญัติว่า หากคู่สัญญามีเจตนาแยกส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่สมบูรณ์ก็ได้ และตามมาตรา 41 
กําหนดว่า การทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่

ข้อยกเว้นการกระทําที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (มาตรา 36 วรรคสอง) 
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     (1) การกระทําเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าทดลอง หรือวิจัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อการ
ใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทําให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรง
สิทธิบัตร เกินสมควร (เปรียบเทียบลิขสิทธิ์ มาตรา 32 วรรคแรก) 

     (2) การกระทําในลักษณะที่กระทําโดยสุจริต เป็นกรณีที่มีการผลิตหรือการใช้กรรมวิธีตาม
สิทธิบัตรโดยผู้กระทได้ประกอบกิจการหรือมีเคร่ืองมือใช้ประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริต หรือไม่รู้
หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร กรณีนี้เป็นเร่ืองบุคคลอ่ืนคิดค้นการ
ประดิษฐ์ได้ก่อน แต่ไม่ได้มาขอจดทะเบียนไว ้

     (3) เป็นการเตรียมยาหรือปรุงยาตามคําสั่งของแพทย์ แต่ต้องเป็นการเตรียมยา เฉพาะราย 
     (4) เป็นการกระทําเก่ียวกับการขอข้ึนตํารับยาโดยมีวัตถุประสงค์จะผลิต จําหน่าย นําเข้า

หลังจากสิทธิบัตรหมดอาย ุ
     (5) การใช้อุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของเรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวหรือโดย

อุบัติเหตุและจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าว 
     (6) การใช้อุปกรณท์ี่ได้รับสิทธิบัตรของอากาศยานหรือยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร

เป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหต ุ
     (7) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนําเข้าในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตาม

สิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นไปตาม
หลัก exhaustionดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

     นอกจากข้อยกเว้นตาม มาตรา 36 วรรคสองแล้ว ยังมีมาตรา 35 ทวิ ซึ่งน่าจะกล่าวถึง
เนื่องจากเก่ียวข้องกัน 

     ตามมาตรา 35 ทวิ เป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงการกระทําใดๆตาม มาตรา 36 นับแต่วันขอรับ
สิทธิบัตรจนถึงก่อนวันออกสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่มีการ
ประกาศโฆษณาคําขอตาม มาตรา 28 แล้ว และผู้กระทํารู้ว่ามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือได้รับคําบอก
กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่า มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรแล้ว ดังนี้หากภายหลังจากมีการออกสิทธิบัตรแล้ว 
ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ฝ่าฝืนได้  

     สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ์
     มาตรา 63 บัญญัติว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตาม

สิทธิบัตรซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกับ มาตรา 36 วรรคแรก 
     แม้ว่าการใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรจะไม่มีบทบัญญัติกําหนดขอบเขตของแบบ

ผลิตภัณฑ์ไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกับ มาตรา 36 ทวิ แต่หลักปฏิบัติทั่วไป การใช้แบบผลิตภัณฑ์ตาม
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สิทธิบัตรไม่ได้หมายความว่า แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องเหมือนตรงกับที่ระบุไว้ในสิทธิบัตร 
คือในข้อถือสิทธิและภาพที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น การใช้สาระสําคัญของแบบที่จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ แม้
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อยก็อยู่ในข่ายละเมิดสิทธิบัตร 

     สําหรับข้อยกเว้น การกระทําที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มี
เพียงประการเดียว คือการใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย โดยไม่มีข้อยกเว้น 
เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ตาม มาตรา 36 วรรคสอง (2)-(7) 

    การเพิกถอนสิทธิบตัร 
     มาตรา 54 บัญญัติให้สิทธิบัตรที่ออกโดยไม่ชอบด้วย มาตรา 5,9,10,11 หรือ มาตรา 14 ให้

ถือว่าสิทธิบัตรไม่สมบูรณ ์
สถานะทางกฎหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร ในฐานะโปรแกรม

คอมพิวเตอร์จะพิจารณาได้จาก มาตรา 9 (3) ซึ่งได้กําหนดข้อยกเว้นเก่ียวกับการขอรับสิทธิบัตรในระบบ
ข้อมูลสําหรับการทํางานของคอมพิวเตอร์ไว้ ซึ่งสามารถนํามาเทียบเคียงได้กับคํานิยามของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่บัญญัติให้หมายความว่า “คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่ง
อ่ืนใดที่นําไปใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทํางานหรืเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะได”้ ระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์จึงหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามคํานิยามดังกล่าวเนื่องจากมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่
กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว ้

เหตุผลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากแม้ว่า
ตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะการประดิษฐ์ 
แต่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในมาตรา 9 (3) ได้บัญญัติยกเว้นไว้อย่างชัดเจนให้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกสร้างข้ึนจาก
อัลกอริทึม (Algorithm) ซึ่งเป็นลําดับข้ันตอนในการแก้ปัญหาและจากสูตรทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical formula) ซึ่งเป็นเพียงทฤษฎีและกฎเกณฑ์เท่านั้น ซึ่งเป็นหลักการของกฎหมาย

สิทธิบัตร23 อีกทั้งด้วยเหตุผลที่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่การประดิษฐ์เนื่องจากไม่ใช่ความคิดเก่ียวกับ
การผลิตผลิตภัณฑ์โดยตรง หากแต่มีลักษณะเป็นเพียงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้
ทํางานตามคําสั่งของผู้ใช้เท่านั้น เทียบได้กับวิธีการใช้เคร่ืองจักรกลหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ วิธีการใช้

                                                           
23 จักรกฤษณ์ ควรพจน์, เร่ืองเดียวกัน, หน้า 106-107 
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ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร หากแต่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์24 
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร พบว่าโดยสภาพจะ

เป็นระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการต่อประสานระหว่างคอมพิวเตอร์
กับผู้ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 กําหนดยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครองไว้ ดังนั้นจึงไม่
สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ของประเทศไทยได้กําหนดให้คํานิยามของการประดิษฐ์ไว้
ชัดเจนว่า ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคํานิยามของการประดิษฐ์และกรรมวิธีในมาตรา 3 จะเห็นได้ว่าการ
ประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยโดยเนื้อแท้แล้ว ก็คือความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์นั่นเอง โดยสิ่งที่ได้คิดค้นนั้นสามารถนําไปทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติ (reduction into 

practice) ได้25 กล่าวคือ การประดิษฐ์ดังกล่าวจะต้องได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (product) หรือกรรมวิธี 
(processes) ใดข้ึนใหม่ หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีจึงจะขอรับสิทธิบัตรได้ 
ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร เป็นการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อให้
คอมพิวเตอร์ดําเนินการตามต้องการ และไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ใดๆ จึง
ทําให้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตของคําว่าผลิตภัณฑ์ (products) หรือกรรมวิธี (processes) ที่จะขอรับ
สิทธิบัตรได ้

ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร ที่มีลักษณะเป็นวิธีการดําเนินการทาง
ธุรกิจ เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยได้กําหนดความหมายของคําว่ากรรมวิธีไว้โดยเฉพาะว่า 
“วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือ การเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีข้ึน หรือ
การปรับสภาพให้ดีข้ึนซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆ ด้วย” ในขณะที่วิธีการดําเนินงานทาง
ธุรกิจเป็นวิธีการที่ใช้กระทําต่อวัตถุเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการที่ไมก่่อให้เกิดผลผลิตใดๆ และไม่ได้ใช้
ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ใดๆ จึงทําให้วิธีการดําเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตการให้ความ
คุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย แม้ว่าจะมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกําหนดก็ตาม 
ดังนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร ที่มีลักษณะเป็นวิธีการดําเนินการทางธุรกิจ จึงไม่

สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายของประเทศไทยเช่นกัน26 

                                                           
24 ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, พิมพ์คร้ังที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543).หน้า 49 
25 ยรรยง พวงราช. เร่ืองเดียวกัน, หน้า 24. 
26 สาวิตรี เจริญชัยอักษร, “การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่วิธีการดําเนินการทางธุรกิจ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 108. 
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ลักษณะการประดิษฐ์ตามที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 5 กําหนดให้ขอรับ
สิทธิบัตรได้ว่ายจะต้องเป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ มีข้ันการประดิษฐ์สูงข้ึนและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมได้แล้ว จะพบว่าการประดิษฐ์เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อาจมี
ลักษณะไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี ้

1)    หลักเกณฑ์ในเร่ืองความใหม พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้มีการกําหนดไว้ใน
มาตรา 6 วรรคหนึ่ง โดยบัญญัติว่า“การประดิษฐ์ข้ึนใหม่ ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว” 
และในวรรคสองได้บัญญัติเก่ียวกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) ว่า “งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้ความ
หมายถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) การประดิษฐ์ที่มหีรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 
(2)  การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่

ไดเผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชาการอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะ
กระทําโดยเอกสาร สิ่งพมิพ์ การนําออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ 

(3)  การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร
ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร 

(4)  การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา
เกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ 

(5)  การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร” 

การปรับใช้กฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เนื่องจากการ
ประดิษฐ์เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษรเป็นการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ดําเนินการตามต้องการ และไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ใด ๆ  จึงทําให้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการประดษิฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได ้ 

เนื่องจากการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยจะใช้ระบบจดทะเบียน 
โดยใช้หลักใครจดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า (first To file ) ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 16 ว่า “ในกรณี
บุคคลหลายคนต่างทําการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไว้
ก่อนเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร” และเมื่อได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแล้วจะมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร 
ซึ่งจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive rights ) ในการแสวงหาประโยชน์จาการประดิษฐ์ตามที่ได้กําหนด
ไว้ในมาตร 36 วรรคหนึง่ โดยในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ จะมีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอ
ขายหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ จะมีสิทธิบัตร และในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธีจะมีสิทธิใน
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การใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย หรือมีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรจึงเป็นการให้ความคุ้มครองโดยเด็ดขาดใน
ความคิด (idea) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อ่ืน ไม่สามารถสร้างการประดิษฐ์เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่
ไม่เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเดียวกันได้ แม้จะไม่ได้ลอกเลียนงานของผู้อ่ืนก็ตาม 

และการที่มาตรา 35 กําหนดอายุการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิบัตรการประดิษฐ์ถึง 20 ปี นับแต่
วันขอรับสิทธิบัตรก็อาจส่งผลให้เกิดการผูกขาดอํานาจในทางธุรกิจซอฟแวร์ได้ แม้กฎหมายสิทธิบัตรจะ
ส่งผลดีในแง่ที่ว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องเปิดเผยสาระสําคัญในการประดิษฐ์  เพื่อที่ผู้อ่ืนจะสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาได้ต่อไปก็ตาม เพราะเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ของสังคม ที่
จะได้รับภายหลังเวลาที่หมดอายุการให้ความคุ้มครองและโอกาสในการแข่งขันของผู้ประดิษฐ์รายอ่ืน 
รวมทั้งความสามารถในการประดิษฐ์งานในส่วนนี้ของผู้ประดิษฐ์รายอ่ืน กับความจําเป็นในการศึกษา
สาระสําคัญของการประดิษฐ์แล้ว  จะเห็นได้ว่าผู้ประดิษฐ์รายอ่ืนสามารถสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่มี
ลักษณะเหมือนกันได้  โดยไม่จําเป็นต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ ดังนั้นหากต้องการของผู้
ใช้ได้แล้วอาจทําให้ไม่เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนนี้ได้ นอกจากนี้ การพิสูจน์ว่ามีการละเมิด
ที่มีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืนนั้นเพียงเล็กน้อย  หรือมีการดัดแปลงแก้ไขการประดิษฐ์นั้นเพียงเล็กน้อย 
และจะต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ของผู้ขอรับสิทธิบัตรนั้นได้มีการเปิดเผยมาก่อนแล้ว และมีบุคคลอ่ืน
ได้เพิ่มเติมความคิดใหม่ ๆ เข้าไป ทําให้มีการล่วงไปยังส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรถือสิทธิอยู่ และยังอยู่ใน
ระยะเวลาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองหรือไม่ โดยสิ่งที่สําคัญคือการพิจารณาจากถ้อยคําสํานวนในข้อถือ

สิทธิ (claims) ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุไว้ 27การพิจารณานี้จะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบที่เก่ียวข้องหลาย
ประการ มิใช่เฉพาะแต่ถ้อยคําตามข้อถือสิทธิเท่านั้น 

 
1.3. กฎหมายเครื่องหมายการค้า 
 แม้ว่าผู้ถือสิทธิ์ในเคร่ืองหมายการค้าสามารถที่จะหวงสิทธิ์ไม่ให้ผู้อ่ืนใช้  กระนั้นก็มีการกําหนด

ขอบเขตแห่งอํานาจในสิทธิแห่งการนั้นไว้ (แม้ว่าผู้ที่ถือสิทธิของเคร่ืองหมายการค้านั้นอยู่ จะสามารถ
ป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้าอันเดียวกันนั้นได้ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีการกําหนดข้อจํากัดในอํานาจแห่ง
การใช้สิทธิ์ของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้น ในการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนเข้ามาใช้เคร่ืองหมายการค้า
ของตนได)้ 

                                                           
27อาวีพรรณ จงประกิจพงศ์ , ทรัพย์สินทางปัญญา เล่ม 2 กรุงเทพมหานคร : วิญญูจน , 2537, หน้า 96. 
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ประการแรก เคร่ืองหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ คําว่าบ่งเฉพาะในที่นี้นั้นหมายความถึง 
ถ้อยคํา สัญลักษณ์ ที่ใช้ในเคร่ืองหมายการค้า มีความสร้างสรรค์ประดิษฐ์ข้ึนแตกต่างจากลักษณะธรรมดา
ทั่วไป ต้องมีความบ่งเฉพาะโดยแท้ อย่างคําว่า Google และ Yahoo ถ้อยคําหรือสัญลักษณ์ใดอาจจะ
กลายเป็นลักษณะบ่งเฉพาะได้ หากได้มีการจําหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้น
จนแพร่หลายแล้ว ในทางตรงกันข้ามสําหรับเคร่ืองหมายการค้าที่เป็นถ้อยคําอันเป็นธรรมดาสามัญ เช่น 
Lotus จะไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีความบ่งเฉพาะอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ในเคร่ืองหมายการค้านี้น้อยกว่า 

ประการที่สอง ชื่อองค์กรหรือบริษัทจะยังไม่ถือว่าเป็นเคร่ืองหมายการค้า จนกว่าจะได้มีการใช้
เคร่ืองหมายการค้านั้นกับสินค้าหรือบริการเพื่อแสดงว่าเป็นขององค์กรหรือบริษัทนั้นๆ 

ประการที่สาม จะไม่มีการคุ้มครองเกิดข้ึน หากว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทอ่ืนผู้ใช้เคร่ือง
หมายการค้าเดียวกันนี้ ไม่เป็นการแข่งขันกับเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า (หมายถึง การคุ้มครองตาม
กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าจะไม่เกิดข้ึน ถ้าบริษัทอ่ืนใช้เคร่ืองหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
เคร่ืองหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว แต่มิได้มีลักษณะการใช้ที่มุ่งจะแข่งขันกันกับเจ้าของเคร่ืองหมาย
การค้าเดิม) 

ประการที่สี่ การคุ้มครองสิทธิ์จะไม่เกิดข้ึน หากพิสูจน์ได้ว่าการที่ใช้เคร่ืองหมายการค้านี้ไม่ได้ทํา
ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนว่าสินค้าหรือบริการนี้เป็นของผู้ผลิตรายใด 

ประการที่ห้า การคุ้มครองสิทธิ์จะไม่เกิดข้ึน หากว่าสินค้าที่เหมือนคล้ายคลึงกันนี้ได้จําหน่ายใน
พื้นที่คนละพื้นที่ของประเทศเดียวกัน หรือต่างประเทศกัน หรือช่องทางการจําหน่ายต่างกัน 

หากจะสรุปเร่ืองข้อจํากัดของเคร่ืองหมายการค้าสามารถสรุปได้เป็นข้อเดียวว่า หน้าที่ของ
เคร่ืองหมายการค้านั้นมีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในสินค้าและบริการ ก่อนที่จะมี
อินเตอร์เน็ตนั้น (ก่อนที่จะมีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย) นักธุรกิจสามารถใช้เคร่ืองหมายการค้าที่
เหมือนกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสนเพราะว่าการประกอบธุรกิจเกิดข้ึนคนละประเทศกัน หรือว่า
สินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน อินเตอร์เน็ตได้ทําให้เหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงไป โดยคนที่ทําการค้นหาสินค้า บริการทางอินเตอร์เน็ทจะใช้ Key words หรือชื่อ
เคร่ืองหมายการค้าใน URL Address แทนที่จะเป็นธุรกิจสินค้า บริการที่ต้องการ ดังนั้นจึงทําให้ได้ข้อมูล
นอกเหนือเกินกว่าที่ต้องการ 

อินเตอร์เน็ตทําให้เกิดสถานการณ์ที่นักธุรกิจหลายคนอ้างสิทธ์เหนือเคร่ืองหมายการค้าเดียวกัน
ที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น สถานการณ์นี้ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อน เนื่องจากในหลายๆ ประเทศนั้น 
การจดทะเบียนสิทธิไม่ได้จําเป็นต้องหมายความว่าการจดทะเบียนนั้นจะเป็นการแสดงถึงความเป็น
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เจ้าของในเคร่ืองหมายการค้า การใช้เคร่ืองหมายการค้าต่างหาก ที่จะเป็นตัวแสดงถึงความเป็นเจ้าของ 
อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนนั้นมีความสําคัญในส่วนที่รักษาความเป็นเจ้าของ ในความจริง สามารถ
ฟ้องร้องและป้องกันผู้แข่งขันรายอ่ืนที่จะลอกเลียนแบบ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การจดทะเบียนสิทธิกระทําได้ที่องค์กรสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้า 
(PTO) ในขณะที่ยุโรปอยู่ที่องค์กรตลาดการค้าภายใน (OHIM Office for Harmonisation in the 
Internal Market) แต่ตรงนี้มิได้เป็นเคร่ืองยืนยันว่า การทําธุรกิจค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ตโดยมีการจด
ทะเบียนสิทธิแล้ว ผู้ทําธุรกิจรายอ่ืนจะไม่สามารถฟ้องร้องต่อศาลอ้างสิทธิ์ในเคร่ืองหมายการค้าได้ เพราะ
ผู้ทําธุรกิจรายอ่ืนเขาสามารถที่จะอ้างถึงการใช้ว่า เขาเป็นผู้ใช้เคร่ืองหมายการค้านี้ก่อนที่จะมีการจด
ทะเบียนต่อองค์กรเคร่ืองหมายการค้าใดก็ตาม 
 
2. กฎหมายพาณิชย์อิเลคทรอนิกส ์

ตลาดผู้ใชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การใช้ E-Mail หรือการเข้าไปหา
ข้อมูลใน WWW นับเป็นเร่ืองปกติ ธุรกิจต่างๆ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทโดยผ่าน Web site ของ
ตนเองมากข้ึน ผู้ประกอบการต่างๆจึงมีแนวโน้มที่จะทําการค้าขายผ่านทาง Internet มากข้ึน ประเทศ
ไทยยังเสียเปรียบในเร่ืองของเทคโนโลยี รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องในการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท แต่การ
พัฒนาระบบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ E-Commerce ถือเป็นการ
เปิดตลาดไปสู่ผู้บริโภคหลายล้านคนทั่วโลก 

การรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการทําธุรกรรม
แบบเดิมที่ทํากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การออกพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหลายประการด้วยกันคือ28 
1. กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรอบเบื้องต้น (Framework Law) ซึ่งวาง

หลักเกณฑ์กว้างๆ เก่ียวกับการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการทําสัญญา โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึง
กระบวนการและรายละเอียด ทางเทคนิคต่างๆ ที่เก่ียวข้องในทางอิเล็กทรอนิกส ์

2. กฎหมายดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นบทบัญญัติกลางที่สามารถนําไปใช้ปรับกับการประกอบ
ธุรกิจต่างๆ หรือนําไปใช้ในเอกเทศสัญญาลักษณะต่างๆ ที่มีการดําเนินการเก่ียวกับความน่าเชื่อถือของ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้

                                                           
28 ธนัชพร พาณิชย์กิจเจริญ. ผลกระทบทางกฎหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย.์ หนังสือรพี 47 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 2547.  http://www.l3nr.org/posts/448852 
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3. ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงความตกลงยินยอมในการแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์จากวิธีการเดิมที่
นิยมทํากันคือการทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อบนเอกสารมาเป็นการรับส่ง
ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน 

4. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เร่ืองพยานหลักฐานในเร่ืองต้นฉบับของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับฟังข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน 

5. ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมสัญญาในเร่ืองการก่อให้เกิด
สัญญา การแสดงเจตนาและคําบอกกล่าวโดยทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และในเร่ืองเวลาและสถานที่ที่ถือ
ว่าเกิดสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

6. มีการรับรองผลทางกฎหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลเทียบเท่ากับการลงลายมือ
ชื่อในเอกสาร และการกําหนดวิธีการเก่ียวกับการรับรองในเร่ืองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
รายละเอียดทางเทคนิคเก่ียวกับวิธีการรับรองและการกํากับการประกอบการรับรองลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

7. มีบทบัญญัติเฉพาะที่เก่ียวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในการรับและส่ง
ข้อมูลฯ การเก็บรักษาข้อมูลฯ การตอบรับว่าได้รับข้อมูลฯ ความเป็นเจ้าของข้อมูลฯ และความผิดพลาด
และซ้ําซ้อนของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์
 8. กําหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
ประกอบธุรกิจทางด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยมีคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ มีหน้าที่ในการพิจารณาให้มีการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
กํากับการประกอบธุรกิจเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านงานธุรการ 

  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ 29 ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า การทํา

ธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทําผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ การโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต แม้กระทั่งการซื้อขายออนไลน์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของความสําคัญของ

                                                           
29 ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน (สืบค้นออนไลน)์ 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
 

106 
 

องค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทําเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึง
พนักงานขาย พนักงานแนะนําสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ดังนั้นจึงลดข้อจํากัดของระยะทาง
และเวลา ในการทําธุรกรรมลงได ้

ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ให้ความหมาย ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าเป็นธุรกรรมที่กระทําข้ึนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น 
การเข้ามาดูตัวอย่างสินค้า และติดต่อซื้อขายกันได้ โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบทางธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการประมวลผล และการส่งผ่าน
ข้อมูลติจิตอลรวมทั้งข้อมูล เสียงและภาพเคลื่อนไหว โดยรวมถึงผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มี
ผลดีต่อองค์กร เช่น การบริหารองค์กร การเจรจาทางธุรกิจ การทํานิติกรรมสัญญาการชําระบัญชี รวมทั้ง
การชําระภาษี เป็นต้น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างโอกาสและตลาดการค้าใหม่ ให้กับผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจ ในการค้าที่เก่ียวเนื่องกับข้อมูลข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Product ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการขยายอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การขยายโอกาสและทางเลือกให้กับผู้บริโภค  

การจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
การยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคล ที่ทําธุรกิจเก่ียวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาด
กลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
จะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่
สํานักงานเขตที่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สําหรับภูมิภาค 
สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล โดยเว็บไซต์ที่จดทะเบียนแล้ว จะ
ปรากฏเคร่ืองหมาย Registered อยู่บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะและการมี
อยู่จริงของผู้ประกอบการ และรายชื่อผู้ประกอบการทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เครื่องหมายการค้ากับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบใหม่นี้สามารถย่อโลกให้เล็กลงและทําให้โลกธุรกิจการค้าเชื่อมโยงกัน

ได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ความนิยมใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างความแตกต่าง
ของสินค้าและบริการสามารถทําได้โดยการวิธีสร้างเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายการค้า คือ ลักษณะ
พิเศษของคําประโยค โลโก้ หรือการออกแบบสัญลักษณ์อ่ืน เพื่อแสดงถึงความแตกต่างว่าสินค้าของตนเอง
นั้นแตกต่างกับสินค้าของผู้ผลิต ผู้สร้างรายอ่ืน สิทธิในเคร่ืองหมายการค้านั้นมีความพิเศษ นั่นคือ ผู้ซึ่งได้
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จดทะเบียนเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เคร่ืองหมายการค้านั้น
สําหรับสินค้าหรือบริการแบบเดียวกัน หรือเหมือนกัน  ในประเด็นความเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านี้
เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในประเด็นเร่ืองของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อต้องพิจารณาถึง 
การใช้ Domain names ด้วย 

Domain Names นั้นใช้เพื่อจําแนกความพิเศษของ Web pages ตัวอย่างของ Domain 
Names เช่น nohmex.com ของกลุ่มองค์กรธุรกิจเชียงใหม่ที่ขายสินค้าหัตถกรรมออนไลน์ แต่ยังไม่มี
การระบุว่าการเลือกใช้ชื่อ Domain manes นั้นสามารถที่จะละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าของผู้อ่ืนได้
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งในประเด็นนี้กฎหมายยังไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนอันก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงทาง
กฎหมายตามมา ดังนั้นถ้านักธุรกิจอยากที่จะรักษาสิทธิ online ตามกฎหมาย ต้องคํานึงถึงมิใช่เฉพาะแต่
เคร่ืองหมายการค้า แต่ยังรวมถึง Domain names ด้วย แต่ถ้าหาก Domain names ได้ไปเหมือน
เคร่ืองหมายการค้าของผู้อ่ืนเข้า ไม่ได้หมายความว่าการนั้นจะเป็นการละเมิดเคร่ืองหมายการค้าทันท ี

ปัญหาเร่ืองเคร่ืองหมายการค้านั้นคือการที่เคร่ืองหมายการค้าเป็นการใช้และยอมรับสิทธิเฉพาะ
ในประเทศ ขณะที่ อินเตอร์เน็ทมีความเป็นสากลโดยธรรมชาติของมันเอง การจดทะเบียนสิทธิบัตรไม่ได้
หมายความว่าคนอ่ืนจะไม่สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้านี้ในที่อ่ืนบนโลก กฎหมายข้ันพื้นฐานของ
เคร่ืองหมายการค้านั้นคือ “เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าเป็นคนแรกที่ใช้เคร่ืองหมายการค้านี้เพื่อบ่งบอก
ความเป็นสินค้าของเขา” ดังนั้น ถ้าหากบริษัทหนึ่งเป็นเจ้าของจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าอยู่ แต่ไป
พบว่ามีอีกบริษัทหนึ่งได้ใช้เคร่ืองหมายการค้าเช่นเดียวกันนี้ ทางบริษัทที่จดทะเบียนจะสามารถอ้างสิทธิ์
ได้เฉพาะถ้าอีกบริษัทหนึ่งได้ใช้เคร่ืองหมายนี้ภายหลังบริษัทผู้จดทะเบียน จึงแสดงให้เห็นถึงการบัญญัติให้
สิทธิพิเศษสําหรับเคร่ืองหมายการค้า หมายความว่าในทางทฤษฎีเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าสามารถที่จะ
อ้างสิทธิท์ี่มีอยู่ได้ทั่วโลก แม้ในความเป็นจริงแล้วการจดทะเบียนจะได้กระทําในแต่ละประเทศก็ตาม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 
1. กฎหมายที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
2. กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกฏหมายนี้จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย

ระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction Law) กฎหมาย
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature Law) กฎหมายธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Financial Transaction Law) กฎหมายอาญาอันเนื่องมาจากอาชญากรรม พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Criminal Code)  

3. กฎหมายคุ้มครองข้อมูล เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวจาก การนําข้อมูลของ
บุคคลไปใช้ในทางที่มิชอบ  
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4. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime) อันมี
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสังคม จากความผิดที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร อันถือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง 
(Intangible Object) แต่ทว่ามีค่ายิ่งในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: 
EDI) ที่จะเอ้ืออํานวยให้มีการทํานิติกรรมสัญญากันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  

6. กฎหมายลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature Law) ที่มีวัตถุประสงค์
ในการสร้างความมั่นคงให้กับคู่กรณีในอันที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อการลงลายมือชื่อ  

7. กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer) มีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างหลักประกันที่มั่นคง ในการทําธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว  

8. กฎหมายโทรคมนาคม (Telecommunication Law) มุ่งวางกลไกในการเปิดเสรีให้มี
การแข่งขันที่ เป็นธรรม และจัดให้องค์กรกํากับดูแลที่ เป็นกลาง และมีประสิทธิภาพรวมทั้งสร้าง
หลักประกันให้ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง (Universal Service) ซึ่ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง เช่น กระทรวงคมนาคม มีการดําเนินการอยู่แล้วกฎหมายระหว่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศที่เก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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บทที ่8 
 

พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส ์
 

แม้ว่าเราจะทําสัญญากันอยู่แล้วในชีวิตประจําวัน แต่ สิ่งที่สําคัญที่สุดในบางประเทศ สัญญาซื้อ
ขายต้องทําเป็นหนังสือ ประเทศไทย เช่นเดียวกัน สัญญาซื้อขายต้องทําเป็นหนังสือ การทําสัญญาโดย
บันทึกทางอินเตอร์เน็ทนั้นจะถือว่าเป็นการทําเป็นหนังสือหรือไม่ หนังสือสัญญานี้ใช้สําหรับการรับรอง
สิทธิและหน้าที่ภาระภายใต้สัญญา อันการทําสัญญาผ่านอินเตอร์เน็ทมีความจําเป็นต้องพิสูจน์ได้ว่ามี
ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ อย่างไรก็ดี ในหลายประเทศ มีการตรากฎหมายเฉพาะข้ึนมาเพื่อควบคุม
การทําธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ทแล้ว ซึ่งปัจจุบันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล (Digital Signature) 
นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นการแสดงความยอมรับระหว่างคู่สัญญาในประเทศใหญ่ๆ แต่ในบางกรณี การ
บันทึกธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์ก็ยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสงสัยในเชิงกฎหมายอยู ่

หลักกฎหมายของไทยในเร่ืองของการรับฟังพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้นํา
แบบอย่างมาจากกฎหมายแม่แบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติ (UNCITRAL) มีหลักการสําคัญที่จะรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทาง
กฎหมายเทียบเท่ากับการทําธุรกรรมแบบเดิม การที่กฎหมายยอมรับฟังพยานหลักฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นนับว่าเป็นเร่ืองที่ดีและสอดคล้องกับนานาอารยะประเทศที่เจริญแล้ว และยังเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน  

ลักษณะของธุรกรรมที่เกิดจากการติต่อสื่อสารกันโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายไทยมี
หลายลักษณะด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะบัญญัติรองรับไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น อาจจะ
เป็นการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การกู้ยืมเงิน เป็นต้น นิติกรรมบางประเภทกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดรูปแบบ
เอาไว้ หมายความว่า คู่สัญญาจะทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากกฎหมายได้กําหนด
รูปแบบของนิติกรรมเอาไว้ หากไม่ปฏิบัติตาม นิติกรรมนั้นอาจไม่มีความสมบูรณ์ หรืออาจจะไม่สามารถ
นํามาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องกันได้ และหากมีการทํานิติกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรณีมี
การฟ้องร้องคดีเพื่อบังคับตามสัญญาที่เกิดจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ก็อาจจะต้องพิจารณาทั้งในส่วนของ
กฎหมายสารบัญญัติที่กําหนดรูปแบบและผลของนิติกรรมแต่ละประเภทไว้ ทั้งยังจะต้องพิจารณาในส่วน
ของกฎหมายวิธีสบัญญัติที่บัญญัติถึงวิธีการสืบพยานหลักฐานประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในที่นี้ก็คือ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ซึ่งมีลักษณะพิเศษกว่ากฎหมายฉบับอ่ืน ๆ 
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ของไทยที่มีบทบัญญัติทั้งในส่วนสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติไว้ในฉบับเดียวกัน ซึ่งรายงานนี้จะกล่าวถึง
เฉพาะการรับฟังพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้30 
1. การรับฟังพยานหลักฐานข้อมูลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
การอ้างข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แต่เดิมนั้นศาลไทยยังไม่ยอมรับฟัง แต่อาจถือว่า Printout เป็น

พยานเอกสารได้ ทั้งนี้จะต้องส่ง Printout นั้นในรูปของเอกสารต้นฉบับอยู่นั่นเอง อย่างไรก็ดี ข้อกําหนด
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ซึ่งใช้ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ ข้อ 33-36 และข้อกําหนดของศาลล้มละลาย พ.ศ.2542 ข้อ 18 ยอมให้มีการรับ
ฟังข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ทั้งนี้รวมถึงการรับฟังข้อมูลที่บันทึกไว้ในหรือได้มาจาก
ไมโครฟิล์ม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนๆด้วย จึงอาจถือได้ว่าแต่เดิม
นั้น ศาลไทยส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับฟังข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นคดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และศาลล้มละลาย ต่อมาไทยได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่ง
เพื่อมารับรองสถานะในทางกฎหมายของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเร่ืองของการทํานิติกรรม
และการรับฟังเป็นพยานหลักฐานหากเกิดกรณีฟ้องร้องกันข้ึน ซึ่งกฎหมายฉบับที่กล่าวถึงนี้ ก็คือ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 นั่นเอง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  3 
เมษายน 2545 เป็นต้นมา และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 2 โดยมีการแก้ไข ยกเลิก ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติบางมาตราข้ึนมา  

ในเร่ืองของการรับฟังพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีบัญญัติไว้ในมาตรา 11 ซึ่งมีการ
บัญญัติข้ึนใหม่โดยพระราชบัญญัติว่าด้วย 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) มาตรา 6 ที่ให้ยกเลิกความในมาตรา 11 เดิม 
โดยข้อความที่บัญญัติข้ึนใหม่มี ดังนี้  

มาตรา 11 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น
พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะ
เหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส”์  

เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 บัญญัติข้ึนมาเพื่อรับรอง
สถานะทางกฎหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าให้มีผลผูกพันกันในทางกฎหมายได้ และเมื่อเกิด
กรณีพิพาทกันระหว่างคู่สัญญา เมื่อมีการนําคดีมาสู่ศาล  ศาลจะปฏิเสธไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐาน

                                                           
30 ชลอ ยศสมบัติ และ รังสรรค์ พิบูลย์กิจสกุล. รูปแบบทางกฎหมายสําหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์
: ศึกษาเฉพาะกรณีการรับฟังพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์. www.coj.go.th/iad/userfiles/file/onlinetransactions.doc 
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ประเภทนี้ไม่ได้  แต่หากมีกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการรับฟังพยานหลักฐานไว้ ก็จะต้องนํามา
พิจารณาประกอบด้วย เช่น ประมวลรัษฎากรได้บัญญัติไว้ในมาตรา 118 ว่า “ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์
บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ  คู่ฉีก หรือสําเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้   จนกว่าจะ
ได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจํานวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้ว.........” ดังนั้น หาก
ตราสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นตราสารที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติว่าต้องปิดอากรแสตมป์ ก็ต้อง
ปฏิบัติตามนั้นด้วย มิฉะนั้น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ ส่วนวิธีการปิดอากรแสตมป์นั้น มีบัญญัติไว้
ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) ที่ให้เพิ่มความ
เป็นวรรคสองของมาตรา 8 ดังนี้ “ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ หากได้มีการ
ชําระเงินแทนหรือดําเนินการอ่ืนใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงาน
ของรัฐซึ่งเก่ียวข้องประกาศกําหนด ให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็น
ตราสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว............” นอกจากนี้ยังต้องอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยพยานหลักฐานด้วย เช่น เร่ืองหน้าที่นําสืบ และเร่ืองการ
ห้ามมิให้รับฟังพยานบอกเล่า  เป็นต้น  

 
2. การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

มาตรา 11 วรรคสองที่บัญญัติข้ึนใหม่โดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) บัญญัติว่า  “ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น
พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะ
เหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้น ให้พิเคราะห์
ถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะ
หรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ใน
การระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง 

ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย” 
วรรคสอง จึงได้บัญญัติถึงวิธีการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานประเภทนี้ไว้  อย่างไรก็ตาม การชั่ง

น้ําหนักพยานหลักฐานก็ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ให้อํานาจผู้พิพากษาที่จะใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐานได้ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 11 วรรคสองนี้ และบทบัญญัติกฎหมายลักษณะพยาน 

มาตรา 11 วรรคสองนี้ บัญญัติให้ศาลพิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้
สร้าง  เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มี
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การเปลี่ยนแปลงของข้อความลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้ง
พฤติการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง ดังนั้น หากลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา และการสื่อสารมีความ
น่าเชื่อถือ และมีวิธีการจัดเก็บรักษา มีความครบถ้วนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ หรือสามารถ
ระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูลได้ รวมทั้งพฤติการณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ศาลก็ต้องรับฟังพยานหลักฐาน
ประเภทนี้  

ในเร่ืองของวิธีการเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีบัญญัติไว้ในมาตรา 10 ดังนี ้
“ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้นําเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่เป็นมาแต่เดิมอย่าง

เอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า
ได้มีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว 

(1)ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่การ
สร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ 

(2) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได ้
ความถูกต้องของข้อความตาม (1) ให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดของ

ข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ตามปกติใน
การติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้องของข้อความนั้น 

ในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (1) ให้พิเคราะห์ถึง
พฤติการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้นและมีการบัญญัติเพิ่มเติมใน
มาตรา 10 วรรคสี่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) มาตรา 5 
ว่า  "ในกรณีที่มีการทําสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งสําหรับใช้อ้างอิงข้อความของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกนั้นมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมี
การรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์
ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได"้ 

มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 บัญญัตวิ่า 
“ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 10 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้เก็บรักษาเอกสารหรือข้อความ

ใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสาร
หรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว 

(1) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง 
(2) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู ่
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ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความ
ที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ 

(3) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้าม ี

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับข้อความที่ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส”์ 

และมีมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2) 
บัญญัติให้เพิ่มเติมมาตรา 12/1 ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนี ้

“ให้นําบทบัญญัติในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาใช้บังคับกับเอกสารหรือข้อความที่ได้มี
การจัดทําหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
การเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด” 

หากข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลว่าคู่ความได้เก็บรักษาพยานหลักฐานโดยวิธีการเช่นเดียวกับการ
เก็บรักษาเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12 นี้ ย่อมเป็นหลักประกันแก่คู่ความว่า 
ศาลย่อมจะให้ความน่าเชื่อถือแก่พยานหลักฐานนั้นยิ่งกว่าพยานหลักฐานที่มีการจัดเก็บรักษาโดยวิธีอ่ืน
หรือพยานหลักฐานที่ไม่ปรากฏวิธีการเก็บที่แน่นอน   

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ไม่ได้ระบุไว้ให้
ชัดเจนว่าพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นพยานประเภทใดเป็นต้นฉบับหรือเป็นสําเนา และ
ไม่ได้กําหนดรายละเอียดในเร่ืองของการเสนอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลว่าต้องทําอย่างไร ทําให้คู่ความ
เกิดความสับสนหรือมีการปฏิบัติในแต่ละคดีที่แตกต่างกันได ้นอกจากนี้ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถที่จะ
ทําการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ แม้จะมีระบบการป้องกันที่ดีแล้วก็ตาม เช่น การเจาะเข้าไปในระบบเพื่อ
แก้ไขข้อมูล เป็นต้น หากการแก้ไขนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยอีกฝ่ายไม่รู้ 
ดังนั้น จะมีหลักประกันอย่างไรว่า พยานหลักฐานที่ศาลรับฟังนั้นมิได้ถูกสร้างข้ึนหรือบิดเบือนจากความ
จริง 

3. การใช้ดุลพินิจของศาลในการวิเคราะห์พยานหลักฐาน 
กฎหมายทรัพย์ทางปัญญาของประเทศไทยในปัจจุบันก็มีหลักเกณฑ์ที่ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานข้ันต่ํา

ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่เหมาะสม
แก่การนํามาปรับใช้ให้ความคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ เนื่องจากกฎหมาย
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ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 
2535 ไม่สามารถนํามาปรับใช้ให้ความคุ้มครองแก่งานดังกล่าวได้โดยตรง ในขณะที่พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้มีการบัญญัติครอบคลุมทั้งในส่วนที่มีการให้ความคุ้มครอง และการกระทําที่เป็น
การละเมิดแล้ว โดยสามารถเทียบเคียงได้ว่าโปรแกรมทั้งในส่วนที่ลักษณะการทํางานของโปรแกรม 
(program function) และส่วนที่แสดงออกมาทางจอภาพ (screen displays) เป็นสิ่งอ่ืนใดที่นําไปใช้กับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทํางานหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างใด ตามคํานิยามของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน มาตรา 4 จึงถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ในฐานะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้

ความคุม้ครองแก่องค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เป็นตัวอักษร31 
อย่างไรก็ตาม หากเป็นการอ้างสิทธิเฉพาะงานสร้างสรรค์อ่ืนที่นํามาประกอบเข้ากันเป็น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร โดยไม่ได้เป็นการอ้างสิทธิในภาพรวม เช่น รูปภาพ หรือ
เสียงเพลงที่นํามาใช้เป็นส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การพิจารณาให้ความคุ้มครองก็ควรออกจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ แล้วแต่ประเภทของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้นั้นว่าจะเข้าลักษณะของงานประเภทใด
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 6 เช่น ภาพหรือรูปภาพ ควรถือเป็นงานศิลปกรรม ภาพเคลื่อนไหวควรถือเป็น
งานโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่สร้างสรรค์เฉพาะงานในส่วนนั้น เพราะการ
สร้างสรรค์อาจมีผู้เก่ียวข้องได้หลายคนและแบ่งหน้าที่ในการสร้างสรรค์งานแต่ละส่วน 

สําหรับปัญหากรณีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยมิได้มีการลอกเลียนในตัวรหัสโปรแกรมหรือส่วนที่ไม่
เป็นตัวอักษร (Non-literal copying) เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยกําหนดให้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้รับความคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรม แต่โดยลักษณะของงานจะแตกต่างไปจากงาน
วรรณกรรมทั่วไป จึงได้กําหนดกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้โดยเฉพาะในมาตรา 30 ส่วนกรณีการลอกเลียน
องค์ประกอบในแต่ละส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษร ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ใน
ตนเองนั้นก็สามารถนําบทบัญญัติเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีทั่วไปตามมาตรา 27 มาปรับใช้ได ้

ส่วนในประเด็นเร่ืองการพิจารณาความเหมือนคล้าย ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาส่วนที่ได้รับ
ความคุ้มครองนั้น ควรปล่อยให้เป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณาว่า กรณีใดเป็นการลอกเลียนที่เหมือน
คล้ายกันในสาระสําคัญ (Substantial similarity) เพราะข้อเท็จจริงในแต่ละคดีจะมีความแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะกรณีทีมีผู้ร่วมสร้างสรรค์งานหลายคน หรือมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งจะต้องพิจารณาโดย

                                                           
31 สถิตย์ อรรถบลยุคล และพอพันธุ์ คิดจิตต.์ การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ซอฟต์แวร์(The Protection of Software). 
สํานักงานศาลยุติธรรม. 2552. 
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ละเอียดกว่ากรณีปกติ โดยศาลไทยควรนําแนวทางในการพิจารณาของศาลในต่างประเทศ เช่นในคดี 

Computer Associates v. Altai มาปรับใช้ กล่าวคือ 32 
1. ใช้วิธีวิเคราะห์สรุปเพื่อแยกแยะ ( Abstraction Test) และหลัก Scenes a Faire มา

พิจารณาในเบื้องต้น เพื่อจําแนกที่เป็นการแสดงออกซึ่งความคิดที่ได้รับความคุ้มครองออกจากส่วนที่เป็น
ความคิดที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ตามหลักทฤษฎีการแบ่งแยกการแสดงออกซึ่งความคิดและความคิด 
(Idea/expression dichotomy) 

2. นําหลักการรวมระหว่างความคิดและการแสดงออกซึ่งความคิด (Merger of Idea) มา
พิจารณาประกอบ โดยโปรแกรมในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ใดสามารถแยกส่วนที่ได้รับความคุ้มครองได้ก็
ควรให้ความคุ้มครองในส่วนนั้นตามกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่หากโปรแกรมในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ใดไม่
สามารถแยกส่วนที่สามารถได้รับความคุ้มครองได้ ก็ไม่ควรให้ความคุ้มครองโปรแกรมในส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้นั้นทั้งหมด และเมื่อไม่ให้ความคุ้มครองแก่โปรแกรมในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้นั้นแล้วก็ไม่
จําเป็นต้องนํามาพิสูจน์ความเหมือนคล้ายอีก 

 3. นํามาส่วนที่ได้รับความคุ้มครองมาพิสูจน์ว่า โปรแกรมในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษรทั้งสองมีความ
เหมือนคล้ายกันในสาระสําคัญ  (Substantial similarity) หรือไม่ เพื่อพิสูจน์การลอกเลียนแบบอันเป็น
การละเมิด ซึ่งแม้จะไม่เป็นการลอกเลียนทั้งหมด แต่มีความเหมือนคล้ายระหว่างงานทั้งสองมากพอก็ถือ
ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดข้ึน 

แนวทางดังกล่าวเป็นการให้ดุลพินิจของศาล ในการพิจารณาปรับใช้และตีความได้อย่างยืดหยุ่น
เหมาะสมแก่กรณี เพื่อถ่วงดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งานและการได้ใช้ประโยชน์ของสังคม 
อันจะเป็นการจูงใจให้มีการสร้างงานที่มีประโยชน์ต่อสังคม และป้องกันการผูกขาดความคิดในงาน
ดังกล่าวไปในขณะเดียวกัน จึงน่าจะมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาการพิจารณาแบ่งองค์ประกอบของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษร ที่ควรได้รับความคุ้มครองและการพิสูจน์ความเหมือน
คล้ายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้ โดยเฉพาะกรณีการสร้างโปรแกรมโดยมิได้ลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
ผู้อ่ืน แต่งานที่ออกมามีลกัษณะเหมือนคล้ายกันซึ่งไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์จะ
ให้ความคุ้มครองแก่การสร้างสรรค์ด้วยความคิดริเร่ิมของตนเอง นอกจากนี้หากเป็นความเหมือนคล้ายกัน
ในองค์ประกอบที่เป็นมาตรฐานในการต่อประสานกับผู้ใช้ ผู้สร้างสรรค์อ่ืนก็สามารถอ้างข้อยกเว้นตาม
หลักการใช้อย่างเป็นธรรมได ้

                                                           
32 สถิตย์ อรรถบลยุคล และพอพันธุ์ คิดจิตต.์ การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ซอฟต์แวร์ (The Protection of Software). 
สํานักงานศาลยุติธรรม. 2552 . 
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ภาคผนวก 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

----------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เป็นปีท่ี ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี ้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๔” 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ท่ีดําเนินการโดยใช้ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิให้นําพระราชบัญญัตินี้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้
บังคับ 

ความในวรรคหนึ่งไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามท่ีกําหนดในหมวด ๔ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทําใดๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการ

ดําเนินงานของรัฐตามท่ีกําหนดในหมวด ๔ 
“อิเล็กทรอนิกส”์ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ

วิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรือ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น 
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“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมท่ีกระทําข้ึนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน 

“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข 
เสียง ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีสื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส”์ หมายความว่า ข้อความท่ีได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์ 
หรือโทรสาร 

“ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อ่ืนใดท่ีสร้างข้ึน
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนํามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน และเพ่ือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“ระบบข้อมูล” หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับสร้าง ส่ง รับ 
เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

“การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า 

“ผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้ส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมีการเก็บรักษา
ข้อมูลเพ่ือส่งไปตามวิธีการท่ีผู้น้ันกําหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมี
การส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได้ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงบุคคลท่ีเป็นสื่อกลางสําหรับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“ผู้รับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้และได้รับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์น้ัน ท้ังนี้ ไม่รวมถึงบุคคลท่ีเป็นสื่อกลางสําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“บุคคลท่ีเป็นสื่อกลาง” หมายความว่า บุคคลซึ่งกระทําการในนามผู้อ่ืนในการส่ง รับ หรือเก็บรักษา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงให้บริการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอ่ืนใด ซึ่งยืนยันความเช่ือมโยงระหว่าง
เจ้าของลายมือช่ือกับข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์

“เจ้าของลายมือช่ือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งถือข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์และสร้าง
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ันในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน 

“คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจกระทําการใดๆ โดยข้ึนอยู่กับใบรับรองหรือลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะ
เป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินงานของรัฐไม่ว่าในการใดๆ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑จะตกลงกัน

เป็นอย่างอ่ืนก็ได ้
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
หมวด ๑ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
มาตรา ๗ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะ

เหตุท่ีข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้การใดต้องทําเป็นหนังสือ 

มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทําข้อความข้ึนเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถ
เข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทําเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็น
หนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ หากได้มีการชําระเงินแทนหรือดําเนินการอ่ืนใด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีหน่วยงานของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องประกาศกําหนด ให้ถือว่า
หนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นตราสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตาม
กฎหมายนั้นแล้ว ในการนี้ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว คณะกรรมการจะ
กําหนดกรอบและแนวทางเพ่ือเป็นมาตรฐานท่ัวไปไว้ด้วยก็ได ้

มาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๙ ในกรณีท่ีบุคคลพึงลงลายมือช่ือในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันมีการลงลายมือช่ือแล้ว ถ้า 

(๑) ใช้วิธีการท่ีสามารถระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือช่ือรับรอง
ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันว่าเป็นของตน และ 

(๒) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการท่ีเช่ือถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณีวิธีการท่ีเช่ือถือได้ตาม (๒) ให้คํานึงถึง 

ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้อมใช้งานของ
ทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือช่ือท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายระดับความมั่นคงปลอดภัยของ
การใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของการ
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ยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการท่ีใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทําธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาท่ีมีการ
ทําธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร 

ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมท่ีทํา จํานวนครั้งหรือความสม่ําเสมอในการทําธุรกรรม 
ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความสําคัญ มูลค่าของธุรกรรมท่ีทํา หรือ 

ค. ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร 
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย

โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้นําเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพท่ีเป็นมาแต่เดิม

อย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มกีารนําเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว 
(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการท่ีเช่ือถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่การสร้าง

ข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ 
(๒) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได ้
ความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดของ

ข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้องของ

ข้อความนั้น 
ในการวินิจฉัยความน่าเช่ือถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พิเคราะห์ถึง

พฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังปวง รวมท้ังวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้น 
ในกรณีท่ีมีการทําสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งสําหรับใช้อ้างอิงข้อความของ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกนั้นมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรอง
สิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้
แทนต้นฉบับได ้

มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา
ตามกฎหมายท้ังในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

ในการช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเช่ือถือได้หรือไม่เพียงใดนั้นให้พิเคราะห์ถึง
ความน่าเช่ือถือของลักษณะหรือวิธีการท่ีใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการ
เก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความลักษณะ หรือวิธีการท่ีใช้ในการระบุหรือแสดงตัว
ผู้ส่งข้อมูล รวมท้ังพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังปวง 

ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
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มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้เก็บรักษาเอกสารหรือ
ข้อความใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสาร
หรือข้อความตามท่ีกฎหมายต้องการแล้ว 

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันสามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง 
(๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นอยู่ในขณะท่ีสร้าง ส่ง หรือได้รับข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์น้ัน หรืออยู่ในรูปแบบท่ีสามารถแสดงข้อความท่ีสร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ 
(๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนท่ีระบุถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดจนวันและเวลาท่ีส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามีความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับข้อความท่ีใช้เพียง
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด อาจกําหนดหลักเกณฑ์
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความนั้นได้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในมาตรา
นี ้

มาตรา ๑๒/๑๗ ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับเอกสารหรือ
ข้อความท่ีได้มีการจัดทําหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วย 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลมการจัดทําหรือ
แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๓ คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้ามมิให้
ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุท่ีสัญญานั้นได้ทําคําเสนอหรือคําสนองเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

มาตรา ๑๔ ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกล่าวอาจทําเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้

มาตรา ๑๕ บุคคลใดเป็นผู้ส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยวิธีใด ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้
นั้น 

ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล หากข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ส่งโดย 

(๑) บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน หรือ 
(๒) ระบบข้อมูลท่ีผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูลได้กําหนดไว้ล่วงหน้าให้

สามารถทํางานได้โดยอัตโนมัต ิ
มาตรา ๑๖ ผู้รับข้อมูลชอบท่ีจะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและชอบท่ีจะดําเนินการ

ไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ ถ้า 
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(๑) ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการท่ีได้ตกลงกับผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ของผู้ส่งข้อมูล หรือ 

(๒) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้รับข้อมูลได้รับนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งใช้วิธีการท่ีผู้ส่งข้อมูลใช้
ในการแสดงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้ส่งข้อมูล ซึ่งบุคคลนั้นได้ล่วงรู้โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลนั้นกับผู้ส่งข้อมูลหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูล 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ถ้า 
(๑) ในขณะนั้นผู้รับข้อมูลได้รับแจ้งจากผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้รับข้อมูลได้รับนั้นมิใช่ของ

ผู้ส่งข้อมูล และในขณะเดียวกันผู้รับข้อมูลมีเวลาพอสมควรท่ีจะตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้งนัน้ หรือ 
(๒) กรณีตามวรรคหนึ่ง (๒) เมื่อผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ใช่ของผู้ส่ง

ข้อมูล หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือดําเนินการตามวิธีการท่ีได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 
มาตรา ๑๗ ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล 

ผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูลและสามารถดําเนินการไป
ตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ เว้นแต่ผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับนั้นมี
ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่ง หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการท่ีได้ตก
ลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๘ ผู้รับข้อมูลชอบท่ีจะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูลท่ีแยกจากกัน และ
สามารถดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดนั้นได้ เว้นแต่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชุดนั้นจะซ้ํากับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อีกชุดหนึ่ง และผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ซ้ํา หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการท่ีได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๙ ในกรณีท่ีต้องมีการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าผู้ส่งข้อมูลได้ร้องขอหรือตกลง
กับผู้รับข้อมูลไว้ก่อนหรือขณะท่ีส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือปรากฏในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีท่ีผู้ส่งข้อมูลมิได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหรือวิธีการใด
โดยเฉพาะ การตอบแจ้งการรับอาจทําได้ด้วยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูล ไม่ว่าโดยระบบข้อมูลท่ีทํางานโดย
อัตโนมัติหรือโดยวิธีอ่ืนใด หรือด้วยการกระทําใดๆ ของผู้รับข้อมูลซึ่งเพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รับข้อมูล
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันแล้ว 

(๒) ในกรณีท่ีผู้ส่งข้อมูลกําหนดเง่ือนไขว่าจะถือว่ามีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อได้รับการตอบ
แจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าผู้ส่งข้อมูลจะได้รับการตอบแจ้งการ
รับแล้ว 

(๓) ในกรณีท่ีผู้ส่งข้อมูลมิได้กําหนดเง่ือนไขตามความใน (๒) และผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบแจ้งการรับ
นั้นภายในเวลาท่ีกําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีท่ีมิได้กําหนดหรือตกลงเวลาไว้ 
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(ก) ผู้ส่งข้อมูลอาจส่งคําบอกกล่าวไปยังผู้รับข้อมูลว่าตนยังมิได้รับการตอบแจ้งการรับและกําหนด
ระยะเวลาอันสมควรให้ผู้รับข้อมูลตอบแจ้งการรับ และ 

(ข) หากผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบแจ้งการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผู้ส่งข้อมูลบอกกล่าวแก่
ผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ส่งข้อมูลชอบท่ีจะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันมิได้มีการส่งเลยหรือผู้ส่งข้อมูลอาจใช้สิทธิอ่ืนใด
ท่ีผู้ส่งข้อมูลมีอยู่ได ้

มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีผู้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้สันนิษฐานว่าผู้รับข้อมูล
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมิให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้รับข้อมูล
ได้รับนั้นถูกต้องตรงกันกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้ส่งข้อมูลได้ส่งมา 

มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีปรากฏในการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันเองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ผู้รับข้อมูลได้รับเป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคท่ีผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลได้ตกลงหรือระบุไว้ในมาตรฐานซึ่งใช้
บังคับอยู่ ให้สันนิษฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งไปนั้นได้เป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคท้ังหมดแล้ว 

มาตรา ๒๒ การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล 

มาตรา ๒๓ การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาท่ีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลของผู้รับข้อมูล 

หากผู้รับข้อมูลได้กําหนดระบบข้อมูลท่ีประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ ให้ถือ
ว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาท่ีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลท่ีผู้รับข้อมูลได้
กําหนดไว้นั้น แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบข้อมูลอ่ืนของผู้รับข้อมูลซึ่งมิใช่ระบบข้อมูลท่ี
ผู้รับข้อมูลกําหนดไว้ ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาท่ีได้เรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ
ข้อมูลนั้น 

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแม้ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลตั้งอยู่ในสถานท่ีอีกแห่งหนึ่งต่างหากจาก
สถานท่ีท่ีถือว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๔ การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ได้ส่ง ณ ท่ีทําการงานของผู้ส่งข้อมูล หรือ
ได้รับ ณ ท่ีทําการงานของผู้รับข้อมูล แล้วแต่กรณ ี

ในกรณีท่ีผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีท่ีทําการงานหลายแห่ง ให้ถือเอาท่ีทําการงานท่ีเกี่ยวข้องมากท่ีสุด
กับธุรกรรมนั้นเป็นท่ีทําการงานเพ่ือประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่สามารถกําหนดได้ว่าธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้อง
กับท่ีทําการงานแห่งใดมากท่ีสุด ให้ถือเอาสํานักงานใหญ่เป็นสถานท่ีท่ีได้รับหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

ในกรณีท่ีไม่ปรากฏท่ีทําการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอาถ่ินท่ีอยู่ปกติเป็นสถานท่ีท่ีส่ง
หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
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ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการส่งและการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทางโทรเลขและโทร
พิมพ์ หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกามาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดท่ีได้กระทํา
ตามวิธีการแบบปลอดภัยท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการท่ีเช่ือถือได ้

หมวด ๒ 
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์
มาตรา ๒๖ ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี

เช่ือถือได ้
(๑) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ันได้เช่ือมโยงไปยังเจ้าของลายมือช่ือโดยไม่เช่ือมโยง

ไปยังบุคคลอ่ืนภายใต้สภาพท่ีนํามาใช้ 
(๒) ในขณะสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้

การควบคุมของเจ้าของลายมือช่ือโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 
(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเกิดแก่ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาท่ีได้สร้างข้ึนสามารถจะตรวจ

พบได้ และ 
(๔) ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพ่ือรับรองความครบถ้วนและไม่

มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาท่ีลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการจํากัดว่าไม่มีวิธีการอ่ืนใดท่ีแสดงได้ว่าเป็นลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เช่ือถือได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกบัความไม่น่าเช่ือถือของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์

มาตรา ๒๗ ในกรณีมีการใช้ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะมีผลตามกฎหมาย เจ้าของลายมือช่ือต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้

(๑) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือมิให้มีการใช้ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์โดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

(๒) แจ้งให้บุคคลท่ีคาดหมายได้โดยมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะกระทําการใดโดยข้ึนอยู่กับลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อ 

(ก) เจ้าของลายมือช่ือรู้หรือควรได้รู้ว่าข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นสูญหาย ถูก
ทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

(ข) เจ้าของลายมือช่ือรู้จากสภาพการณ์ท่ีปรากฏว่ากรณีมีความเสี่ยงมากพอท่ีข้อมูลสําหรับใช้สร้าง
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
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(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระสําคัญท้ังหมด ซึ่งกระทําโดยเจ้าของลายมือช่ือ
เกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามท่ีมีการกําหนดในใบรับรอง 

มาตรา ๒๘ ในกรณีมีการให้บริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทาง
กฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือช่ือผู้ให้บริการออกใบรับรองต้องดําเนินการ ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีตนได้แสดงไว้ 
(๒) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการแสดงสาระสําคัญ

ท้ังหมดท่ีตนได้กระทําเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามท่ีมีการกําหนดในใบรับรอง 
(๓) จัดให้มีวิธีการในการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในการ

แสดงสาระสําคัญท้ังหมดจากใบรับรองได้ ในเรื่องดังต่อไปนี ้
(ก) การระบุผู้ให้บริการออกใบรับรอง 
(ข) เจ้าของลายมือช่ือซึ่งระบุในใบรับรองได้ควบคุมข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์

ในขณะมกีารออกใบรับรอง 
(ค) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีผล ใช้ได้ในขณะหรือก่อนท่ีมีการออกใบรับรอง 
(๔) จัดให้มีวิธีการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบกรณีดังต่อไปนี้จากใบรับรอง

หรือจากวิธีอ่ืน 
(ก) วิธีการท่ีใช้ในการระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ 
(ข) ข้อจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และคุณค่าท่ีมีการนําข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์

หรือใบรับรอง 
(ค) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์ใช้ได้และไม่สูญหายถูกทําลาย ถูกแก้ไข 

ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
(ง) ข้อจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดท่ีผู้ให้บริการออกใบรับรองได้ระบุไว้ 
(จ) การมีวิธีการให้เจ้าของลายมือช่ือส่งคําบอกกล่าวเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒) 
(ฉ) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองท่ีทันการ 
(๕) ในกรณีท่ีมีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นต้องมีวิธีการท่ีให้เจ้าของลายมือช่ือสามารถแจ้งได้ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีท่ีมีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการนั้นต้องสามารถเพิกถอน
ใบรับรองได้ทันการ 

(๖) ใช้ระบบ วิธีการ และบุคลากรท่ีเช่ือถือได้ในการให้บริการ 
มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเช่ือถือได้ของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา ๒๘ 
(๖) ให้คํานึงถึงกรณีดังต่อไปนี ้
(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพย์ท่ีมีอยู ่
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(๒) คุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์
(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาข้อมูลการให้บริการนั้น 
(๔) การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าของลายมือช่ือท่ีระบุในใบรับรอง และผู้ท่ีอาจคาดหมายได้ว่า

จะเป็นคู่กรณีท่ีเกี่ยวข้อง 
(๕) ความสม่ําเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ 
(๖) องค์กรท่ีให้การรับรองหรือให้บริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏบิัติหรือการมีอยู่ของสิ่งท่ีกล่าวมา

ใน (๑) ถึง (๕) 
(๗) กรณีใดๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๐ คู่กรณีท่ีเกี่ยวข้องต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(๒) ในกรณีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง ต้องมีการดําเนินการตามสมควร ดังนี ้
(ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ(ข) ปฏิบัติตาม

ข้อจํากัดใดๆ ท่ีเกี่ยวกับใบรับรอง 
มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้องคํานึงถึง 
(๑) สถานท่ีออกใบรับรองหรือสถานท่ีสร้างหรือใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
(๒) สถานท่ีทําการงานของผู้ออกใบรับรองหรือเจ้าของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ใบรับรองท่ีออกในต่างประเทศให้มีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับใบรับรองท่ีออกในประเทศ 

หากการออกใบรับรองดังกล่าวได้ใช้ระบบท่ีเช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าระบบท่ีเช่ือถือได้ตามพระราชบัญญัติน้ี 
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างหรือใช้ในต่างประเทศให้ถือว่ามีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับ

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างหรือใช้ในประเทศ หากการสร้างหรือใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ใช้
ระบบท่ีเช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าระบบท่ีเช่ือถือได้ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการพิจารณาว่าใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ใดมีความเช่ือถือได้ตามวรรคสองหรือวรรค
สาม ให้คํานึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศและปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

หมวด ๓ 
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ในกรณีท่ี

จําเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความเช่ือถือและ
ยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการท่ีต้องแจ้งให้ทราบ ต้องข้ึน
ทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนก็ได ้
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ในการกําหนดให้กรณีใดต้องแจ้งให้ทราบ ต้องข้ึนทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้
กําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการป้องกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจนั้น 

ในการนี้ จะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลในพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวก็ได ้

ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
ความเหมาะสม และนําข้อมูลท่ีได้รับมาประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๓๓ ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการท่ีต้องแจ้งให้ทราบ หรือต้องข้ึนทะเบียน ให้ผู้ท่ีประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้อง
แจ้งหรือข้ึนทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งหรือข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาได้รับแจ้งหรือรับข้ึนทะเบียนให้ออกใบรับแจ้งหรือใบ
รับข้ึนทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งหรือการข้ึนทะเบียนในวันท่ีได้รับแจ้งหรือรับข้ึนทะเบียน และให้ผู้แจ้ง
หรือผู้ข้ึนทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันท่ีได้รับแจ้งหรือรับข้ึนทะเบียน แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งหรือข้ึนทะเบียนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีอํานาจ
สั่งผู้แจ้งหรือผู้ข้ึนทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับคําสั่งดังกล่าว 

ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งหรือผู้ข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาและตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ถ้าผู้แจ้งหรือผู้ข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม่แก้ไขการแจ้งหรือข้ึนทะเบียนให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตาม
วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการพิจารณามี
คําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยคํานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมท่ีกระทําผิด และใน
กรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้น้ันดําเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได ้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดและถ้าผู้ถูก
ลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง ให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และในกรณีไม่มีเจ้าหน้าท่ีดําเนินการบังคับ
ตามคําสั่ง ให้คณะกรรมการมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับชําระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็น
ว่าคําสั่งให้ชําระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึด
หรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพ่ือชําระค่าปรับได ้

ในกรณีผู้กระทําผิดตามวรรคสี่ไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทําความผิดซ้ํา
อีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งห้ามมิให้ผู้น้ันประกอบธุรกิจตามท่ีได้แจ้งหรือข้ึนทะเบียนอีกต่อไป 
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มาตรา ๓๔ ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็นกิจการท่ีต้องได้รับใบอนุญาต ให้ผู้ท่ีประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา 

ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา ประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือเง่ือนไขในใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินสอง
ล้านบาท โดยคํานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมท่ีกระทําผิด และในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจมี
คําสั่งให้ผู้นั้นดําเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ ท้ังนี้ ให้นําความในมาตรา ๓๓ วรรคห้า มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคสี่ไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทําความผิดซ้ํา
อีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด ๔ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
มาตรา ๓๕ คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศ หรือการ

ดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและ
ให้ถือว่ามีผล โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายในเรื่องนั้น
กําหนด ท้ังนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําการใดๆ หรือให้
หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพ่ือกําหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได ้

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องข้ึนทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาต แล้วแต่
กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓ และบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
มาตรา ๓๖๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” 

ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกรรมการ 
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ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกจํานวนสิบสอง
คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านนิติศาสตร์ ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ท่ีได้รับการสรรหาด้านละ
สองคน ท้ังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของแต่ละด้านต้องมาจากภาคเอกชน และให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เลขานุการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้อง 
(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(๓) เสนอแนะหรือให้คํา ปรึกษาต่อรัฐมนตรีเพ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืน 
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีให้คณะกรรมการเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจ

ได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ีหรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๔๐ ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๓๙ ให้ถือว่าคณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ และให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี
กรรมการพ้นจากตําแหน่ง 
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ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
มาตรา ๔๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการท้ังหมดจึงเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง

ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได ้
ให้นําความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๒/๑๙ ให้คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๔๒ ให้ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทน

อ่ืนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๔๓๑๐ ให้จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนราชการใน

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานธุรการของ
คณะกรรมการ 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 
มาตรา ๔๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้งหรือข้ึนทะเบียนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือโดยฝ่าฝืน คําสั่งห้ามการ
ประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๔๕ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๔๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีกระทําโดยนิติบุคคล ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
หรือผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของนิติบุคคล ต้องรับผิดในความผิดนั้นด้วย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น
หรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดนั้น 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการทําธุรกรรมในปัจจุบันมี
แนวโน้มท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสารท่ีอาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความ
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความแตกต่างจาก
วิธีการทําธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก อันส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะทาง
กฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการทําเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรับรองวิธีการ
ส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานท่ีเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเช่ือถือ และมีผลในทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับการทําธุรกรรมโดยวิธีการท่ัวไปท่ีเคยปฏิบัติอยู่เดิมควรกําหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าท่ีวางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามดูแล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังมีหน้าท่ีในการส่งเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยี
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาให้มีมาตรฐาน
น่าเช่ือถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องอันจะเป็นการส่งเสริมการใช้ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะท่ีเป็นเอกรูป และ
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีนานาประเทศยอมรับ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑ 

มาตรา ๑๐๒ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก้ไขคํา ว่า 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารง
ตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ีท่ีโอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการเพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าท่ีว่าตามกฎหมายใดได้
มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนัน้ไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าท่ี และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัด
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โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมท้ังตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการ
แก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสามารถระบุถึงตัวผู้ทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องมีการประทับตราในหนังสือเป็นสําคัญ รวมท้ังยังไม่มีบทบัญญัติท่ีกําหนดให้สามารถนํา
เอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนต้นฉบับหรือให้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้ และ
โดยท่ีได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และกําหนดให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการวางแผน 
ส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบกับปัจจุบันธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย จําเป็นท่ีจะต้องมีหน่วยงานธุรการเพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสมควรจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารข้ึนทําหน้าท่ีแทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อันจะเป็น
การส่งเสริมความเช่ือมั่นในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้า
ระหว่างประเทศ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
----------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นปีท่ี ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการทํางานเข้า

ด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทํา
หน้าท่ีประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัต ิ

 “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีอยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ 
หรืออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์น้ัน 

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอ่ืน โดย

ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพ่ือประโยชน์ของ
บุคคลอ่ืน 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม 
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“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้
หมวด ๑ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ

มาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผู้อ่ืนจัดทําข้ึนเป็นการเฉพาะถ้า
นํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๘ ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือดักรับไว้ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนท่ีอยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคลท่ัวไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๙ ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน
ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิดหรือปลอม
แปลงแหล่งท่ีมาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือในภายหลังและ

ไม่ว่าจะเกิดข้ึนพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
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(๒) เป็นการกระทําโดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่น
บาทถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึง
ยี่สิบป ี

มาตรา ๑๓ ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๑) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 

(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความ
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นํ าเ ข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใด ๆ ท่ีมี ลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได ้

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

มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ี
ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืน และภาพนั้นเป็นภาพท่ีเกิดจากการสร้างข้ึน ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ท้ังนี้ โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ
ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป็นการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทําไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได ้
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ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของ
ผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 

มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีนอกราชอาณาจักร 
 (๑) ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดได้เกิดข้ึนหรือผู้เสียหายได้

ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 
(๒) ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้

ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร 
หมวด ๒ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมีเหตุอันควร

เช่ือได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
เฉพาะท่ีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มา
เพ่ือให้ถ้อยคํา ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได ้

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการท่ีต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือท่ีอยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนกังานเจ้าหน้าท่ี 

(๔) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีเหตุอันควร
เช่ือได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความ
ครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

(๕) สั่ ง ให้บุคคลซึ่ งครอบครองหรื อควบคุมข้อมู ลคอมพิวเตอร์  หรื ออุปกรณ์ ท่ี ใ ช้ เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีจําเป็นให้ด้วยก็ได ้

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทําการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการถอดรหัสลับดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าท่ีจําเป็นเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่ง
ความผิดและผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
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มาตรา ๑๙ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ียื่นคําร้องต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินการตามคําร้อง ท้ังนี้ คํา
ร้องต้องระบุเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เหตุท่ีต้องใช้อํานาจ ลักษณะของการกระทําความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
กระทําความผิดและผู้กระทําความผิด เท่าท่ีสามารถจะระบุได้ ประกอบคําร้องด้วยในการพิจารณาคําร้องให้ศาล
พิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดําเนินการตามคําสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งสําเนาบันทึก
เหตุอันควรเช่ือท่ีทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ท่ีนั้น ให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งมอบสําเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีท่ีกระทําได ้

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เป็นหัวหน้าในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ส่ง
สําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการดําเนินการให้ศาลท่ีมีเขตอํานาจภายในสี่สิบแปด
ช่ัวโมงนับแต่เวลาลงมือดําเนินการ เพ่ือเป็นหลักฐานการทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้
กระทําได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็นอุปสรรคใน
การดําเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันเกินความจําเป็น 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัด
มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะสั่งยึดหรืออายัด
ไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจําเป็นท่ีต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นคําร้องต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอ
ขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน 
เมื่อหมดความจําเป็นท่ีจะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องส่งคืนระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ียึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการทําให้แพร่หลายซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว้ในภาคสอง ลักษณะ 
๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือท่ีมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐาน
ต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันได ้

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีทําการระงับการทําให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่ งให้ผู้ ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันก็ได ้
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มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่
ด้วย พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจยื่นคําร้องต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอให้มีคําสั่งห้ามจําหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ทําลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือจะ
กําหนดเง่ือนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได ้

ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งท่ีมีผลทําให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
คอมพิวเตอร์หรือชุดคําสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขัดข้อง หรือ
ปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําสั่งท่ีกําหนดไว้ หรือโดยประการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ เว้นแต่เป็น
ชุดคําสั่งท่ีมุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งดังกลา่วข้างต้น ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ท่ีได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใดความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับ
การกระทําเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการ
ดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือเป็นการกระทําตามคําสั่งหรือท่ีได้รับ
อนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ท่ีได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ท่ี
พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรอืท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้มา
ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนดิท่ีมิได้เกิดข้ึนจากการจูงใจมีคํามั่นสัญญา ขู่เข็ญ 
หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน 

มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได ้

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ
นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง 



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 
 

140 
 

ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีสั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา 

๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และปรับเป็นรายวัน
อีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และ
ความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคําร้องทุกข์หรือรับคํา
กล่าวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการจับ ควบคุม ค้น การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
บรรดาท่ีเป็นอํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีต่อไป 

ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจร่วมกันกําหนด
ระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องบัตร
ประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็น
ส่วนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานตามคําสั่งท่ีกําหนดไว้หรือทําให้การทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งท่ีกําหนดไว้ หรือ
ใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทําลายข้อมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความ
เสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระทําดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
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