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บทที่ 1
บทนํา
1. สารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข
สารสนเทศ (Information) เกิดจากการนําข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์
และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สารสนเทศที่เป็น ความรู้ที่เกิดจาก
วิ ท ยุ โทรศั พ ท์ มื อถื อ ข้ อมู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ รอบตั ว บุ คคลที่ อาจมาจาก วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ เครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ดาวเทียม โทรศัพท์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวกับสารสนเทศได้ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่
สารสนเทศจึงหมายถึง ผลลัพธ์ของการประมวลผล การจัดดําเนินการ และการเข้าประเภท
ข้อมูล โดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้น
คําว่า "สารสนเทศ" และ "ข้อมูล" มีการใช้สลับกันอยู่บ้าง แต่สองคํานี้มีข้อแตกต่างที่เด่นชัดคือ
ข้อมู ลเป็นกลุ่ มของข้ อความที่ไม่ได้จั ดการรูปแบบ และไม่สามารถนํ ามาใช้ งานได้จนกว่ าจะมี การจั ด
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
เป็นความรู้ด้ านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมความรู้ของแพทย์ พยาบาล และผู้ ใช้ ทั้งหมดของอุปกรณ์
สารสนเทศ
อย่างไรก็ตาม ในทางนิติศาสตร์ไทย ไม่ได้ใช้คําว่า "สารสนเทศ" แต่ใช้คําว่า "ข้อมูลข่าวสาร" ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้นิยามไว้ดังนี้
“มาตรา 4 'ข้อมูลข่าวสาร' หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล
หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน วิธีการใด ๆ และไม่
ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้"

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ในหนังสือเล่มนี้ สารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงให้ความหมายว่า ข้อมูลข่าวสารที่
เกิดจากการนําเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการแพทย์
และสาธารณสุข เช่น การตรวจ การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรค ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่
1) ข้อมูลข่าวสารด้านเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการตรวจและวินิจฉัยโรค เครื่องเอกซเรย์
เครื่องโทโมกราฟีแบบคอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ ายภาพแบบนิวเคลี ยร์ แมกนิ ติกเร โซแนน์อิมเมจ เครื่ อง
ถ่ายภาพโดยเรดิโอกราฟฟี เครื่องอุลตราซาวด์ เครื่องตรวจการรับฟังเสียง เป็นต้น
2) ข้อมูลของการรักษาพยาบาล ผลของการวินิจฉัยโรค
3) ข้อมูลการป้องกันโรค และการควบคุมโรค
4) ข้อมูลข่าวสารทางของวิธีการที่ใช้ในทางการแพทย์ ในการพัฒนาบางครั้ง ต้องอาศัย
เทคโนโลยี เทคนิค และวิธีการต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคนิคทางด้านวิศวกรรม ได้แก่ การ
พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ ซึ่งเก็บตัวอย่างมาจากผู้ป่วย การสร้างเด็กหลอดแก้ว การหาสาเหตุและการ
รักษาโรคที่เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรม อุตสาหกรรมการผลิตยา การผลิตเซรุ่ม การผลิตวัคซีน
ป้องกันโรค
ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้กับการรักษาพยาบาลได้อย่างกลมกลืน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในด้านการแพทย์ตั้งแต่ระดับง่ายๆ คือช่วยในการบันทึกและ
จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและประวัติการรักษาจนถึงระดับสูงที่มีความซับซ้อนมากคือ ช่วยในการ
วิ เคราะห์ โรคและเฝ้ าสั งเกตความผิ ดปกติ ของผู้ ป่ วยและการระบาดของโรค การบั นทึ กข้ อมู ลต่ างๆ
เกี่ยวกับการรักษาอยู่ในรูปของไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ลดความผิดพลาดจากการรักษา การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแพทย์ ทั้งในด้านของการสั่งจ่ายยา
เก็บข้อมูลการรักษาและเก็บข้อมูลที่ได้จากห้องแลป ช่วยให้การผิดพลาดในการรักษาพยาบาลลดลงได้
มากถึงร้อยละ 80 ผลดีนี้เป็นแรงจูงใจประการหนึ่งที่ทําให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับช่วยใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Decision Support System) ระบบช่วยในการตัดสินใจนี้จะ
ช่วยแพทย์ในการวิเคราะห์ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากตัวยาหรือปริมาณของยาที่ผู้ป่วยได้รับด้วย
การวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบน้ํ าหนั ก ผลการวิ เคราะห์ โรค ยารั กษาโรคตั วอื่ นๆ ที่ ผู้ ป่ วยได้ รั บ รวมถึ ง
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นกั บส่ วนอื่ นๆ ของผู้ ป่วย นอกจากนั้ นระบบยั งมี การเปรี ยบเที ยบข้ อมู ลการรักษา
ระหว่างกลุ่มของผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายกันได้อีกด้วย ซึ่งการเปรียบเทียบนี้จะช่วยให้แพทย์ทราบว่า ยา
ชนิดใดมีผลดีที่สุดสําหรับในแต่ละอาการของโรค
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2. หลักกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 4 ให้ความหมายของคําว่า
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” ว่าหมายถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมี
เลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้ว
ด้วย และ
ความหมายของ “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ว่าหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน สามารถสรุปหลักการของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ได้ ดังนี้
1. สิทธิได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานของรัฐ
2. สิทธิในการได้รับคําชี้แจงและเหตุผลจากรัฐ
3. รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชน รวมทั้งการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐทุกระดับ
4. หลักการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
5. การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ประเภทของข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
2. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่อาจเปิดเผยก็ได้/ข้อมูลข่าวสารลับ
3. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เอกสารประวัติศาสตร์
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ แยกเป็น 5 กรณีคือ
1. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา
7) เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
สถานที่ ติ ดต่ อเพื่อขอรั บ ข้ อมู ล ข่ าวสารหรื อคํ า แนะนํ า ในการติ ดต่ อกับ หน่ วยงานของรั ฐ กฎ มติ
คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียนระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่
จัดให้มีขึ้นโดยมี สภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 3.2 ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (มาตรา 9) เช่น ผลการ
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พิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี สัญญาสัมปทาน สัญญา
ที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทํา บริการสาธารณะ ฯลฯ
การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 9 - ถ้ามีส่วนต้องห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลตามาตรา 14 หรือ 15 อยู่ด้วย
ให้ลบหรือตัดทอน หรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลนั้น บุคคลไม่ว่ามีส่วนได้สว่ นเสีย
เกี่ยวข้องหรือไม่ ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องได้ โดยหน่วยงานอาจ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการนั้นได้
2. ข้อมูลข่าวสารของราชการทีห่ น่วยงานของรัฐต้องจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า (มาตรา
26) ซึ่งจะได้แก่ เอกสารทางประวัติศาสตร์ทงั้ หลาย
3. ข้อมูลข่าวสารของราชการทีม่ ีกฎหมายเฉพาะ กําหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วย
วิธีการอย่างอื่น (มาตรา 10)
4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามคําร้องขอของประชาชน (มาตรา 11) เป็นการ
จัดข้อมูลข่าวสารให้ตามที่มีผู้มาขอยื่นคําขอกับหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ขอต้องระบุคาขอข้อมูลให้เข้าใจ
ได้ตามสมควร 1) หน่วยงานจัดให้ ภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ขอจํานวนมาก หรือ บ่อยครั้ง 2) ถ้าไม่
มีให้แนะนําไปยื่นยังหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 3) ข้อมูลที่หน่วยงานอื่นจัดทําและห้ามเปิดเผย ให้ส่งคํา
ขอให้หน่วยงานอื่นพิจารณา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
38 กําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้สอบถามทราบภายใน 15 วัน
มติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547
1. กรณีประชาชนขอข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานรัฐมีพร้อมอยู่แล้วให้ดําเนินการโดยเร็ว หรือ
ภายในวันที่ขอ
2. ถ้าขอมากไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ให้แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
และแจ้งกําหนดวันแล้วเสร็จด้วย ลักษณะของข้อมูลที่จัดให้
1) เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว
2) ไม่ต้องจัดทําขึน้ ใหม่ เว้นแต่การแปรสภาพเป็นเอกสาร แต่หากเห็นว่ามิใช่การแสวงหา
ประโยชน์ทางการค้า และเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพหรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ อาจจัดหาให้ได้
3) ไม่เป็นการห้ามหน่วยงานที่จะจัดให้ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอํานาจหน้าทีต่ ามปกติ
ของหน่วยงาน
3. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย แยกเป็น 2 กรณี คือ
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1) ข้อมูลข่าวสารของราชการทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(มาตรา 14)
2) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ และหน่วยงานของ
รัฐมีคําสั่ง มิให้เปิดเผย(มาตรา 15) ได้แก่ (ก) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ (ข)
การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จตาม วัตถุประสงค์ได้
ไม่ ว่า จะเกี่ ย วกั บการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม (ค) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการ
ดําเนินการเรื่องหนึ่ง เรื่องใดแต่ทั้ งนี้ ไม่ร วมถึ งรายงานทางวิ ชาการรายงาน ข้อเท็จจริงหรือข้ อมู ล
ข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็น หรือคําแนะนําภายในดังกล่าว (ง) การเปิดเผยจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด (จ) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้าสิทธิ ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร (ฉ) ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มา โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนําไป
เปิดเผยต่อผู้อื่น (ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ข้อมูลข่าวสารที่อาจไม่ต้องเปิดเผย โดยใช้ดลุ พินจิ โดยคํานึงถึงเรื่องต่อไปนี้ ประกอบกัน
1) การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
2) ประโยชน์สาธารณะ
3) ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
1) หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา 23) เช่น จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็น เพื่อการดําเนินงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล
ฯลฯ
2) หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตน
ต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลมิได้ เว้น
แต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ ต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดีต่อศาล ฯลฯ (มาตรา 24)
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3) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน โดยมีคําขอเป็น
หนังสือ ต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอตรวจดูหรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้
(มาตรา 25 วรรคหนึ่ง)
4) รายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควร เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย
ต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ (มาตรา 25 วรรคสอง)
3. ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ละสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ (Management Information System) มา
ประยุกต์เข้ากับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลแบบ
ต่างๆ ตามที่สถานพยาบาลนั้นต้องการ เรียกว่า ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information
System: HIS) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาลอย่างมีหลักเกณฑ์ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพต่างๆ
เพื่อนํามาประกอบผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทํางาน และการตัดสินใจในด้าน
ต่างๆของผู้บริหาร โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานพยาบาลเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูล
ผู้ ป่ วย ค่ าใช้ จ่ ายต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสถานพยาบาล โดยการทํ างานของระบบจะเป็ นการทํ างานแบบ
Interactive คือ จัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแต่ละหน่วยงาน ระบบสารสนเทศสถานพยาบาล (Hospital
Information System: HIS) ซึ่งนํามาใช้ช่วยในการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานพยาบาล เช่น งาน
เวชระเบียนผู้ป่วย งานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ แผนกผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด เป็นต้น
ระบบย่อยของระบบสารสนเทศ
ระบบย่อยของระบบสารสนเทศสถานพยาบาลจะทําให้ได้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสถานพยาบาล
เช่น จํานวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการในแต่ละเดือน สรุปยอดรายรับ รายจ่างทั้งหมด จํานวนเครื่องมือแพทย์ที่
มีใช้และที่ต้องการเพิ่ม เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ สําหรับการวางแผนการพัฒนาวางแผนกลยุทธ์
วางแผนดําเนินการและวางนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน
ใหญ่ๆ ดังนี้
1. สารสนเทศทางการรักษาพยาบาล
เป็ นระบบที่ เชื่ อมโยงข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ องกั บผู้ ป่ วยแต่ ละรายจากแต่ ละแผนกที่ ผู้ ป่ วยเข้ าไป
เกี่ ยวข้ องหรื อต้ องใช้ บริ การ ซึ่ งจะอํ านวยความสะดวกต่ อทั้ งผู้ ป่ วยและบุ คลากรทางการแพทย์ ให้
ปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ ระบบงานผู้ป่วยนอก
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ระบบงานผู้ป่วยใน ระบบงานเภสัชกรรม ระบบงานพยาธิวิ ทยา/ ระบบงานชันสูตร ระบบรังสี วิทยา
ระบบงานห้องผ่าตัดและวิสัญญี ระบบงานประกันภัยสุขภาพและประกันสังคม ระบบงานหน่วยจ่ายกลาง
ระบบงานธนาคารโลหิ ต ระบบงานการเงิ น ผู้ ป่ ว ย ระบบงานควบคุ ม และป้ องกั น การติ ด เชื้ อ ใน
สถานพยาบาล และระบบงานหน่วยขนย้ายผู้ป่วย
ในทางการแพทย์ การนําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้เกี่ยวกับข้อมูลภาพทางการแพทย์ ผู้ใช้
คือ แพทย์สาขาวิชาต่างๆ และ ผู้พัฒนา คือ ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ และ วิศวกร มาร่วมกันสร้าง
สรรค์ระบบงาน หรืออุปกรณ์เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับการแพทย์ของไทยภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ทั้ง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพสีหรือ ขาวดํา ของอวัยวะต่างๆทั้งภายในและภายนอก ภาพที่สร้างเป็นภาพ
เสมือนจริงหรือสามมิติ ตัวอย่างที่ใช้บ่อย รังสีแพทย์ ใช้การวินิจฉัยโรคด้วย ภาพอวัยวะภายในจากเอกซ
เรย์ อัลตราซาวนด์ ภาพการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร พยาธิแพทย์ ใช้ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ หรือ
ภาพอวัยวะที่ได้จากการผ่าตัด รวมทั้ง นิติเวชแพทย์ที่ต้องเก็บภาพผู้ป่วยคดี ศัลยแพทย์ ใช้ภาพทางรังสี
เพื่อการวางแผนการผ่ าตั ด ภาพระหว่ างการผ่ าตั ดเพื่อเก็บในแฟ้ มประวัติ แพทย์ หัวใจใช้ภาพการ
เคลื่อนไหวของหั วใจเพื่อการวินิ จฉัยโรค อายุรแพทย์และศัลยแพทย์ ใช้ภาพจากการส่องกล้ องตรวจ
อวัยวะภายใน เช่น กระเพาะอาหาร ทันตแพทย์ ใช้ภาพเพื่อการจัดฟัน การเอ็กสเรย์ฟัน เป็นต้น
ปัจจุบันมีหลายสถานพยาบาลได้พัฒนาระบบสารสนเทศนี้ขึ้นมาใช้ในสถานพยาบาลของตนเอง
และมีหลายหน่วยงานที่พัฒนาระบบสารสนเทศนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้แต่ละสถานพยาบาลนําไปประยุกต์ใช้
เช่นกัน ตัวอย่างของระบบสารสนเทศ เช่น โปรแกรม HOSxP ซึ่งพัฒนา โดยบุคลากรที่อาสาสมัครมาจาก
หลายๆ สถานพยาบาล มี เป้ าหมายที่ จะพั ฒนาระบบสารสนเทศ ที่มี ประสิ ทธิภาพสูง เป็ นโปรแกรม
ประเภทเปิด (open source) ซึ่งสามารถนําไปดัดแปลงแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ โดย
ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างไร
2. สารสนเทศด้านการบริหารและวิชาการ
สารสนเทศด้านนี้มักพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศทางการพยาบาล มากกว่าจะแยกส่วน
เป็ น ของตนเอง อย่ า งไรก็ ต าม สารสนเทศนี้ มี ค วามสํ า คั ญ ในด้ า นการสรุ ป ข้ อมู ล แต่ ล ะด้ า นของ
สถานพยาบาล เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนําสารสนเทศที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกล
ยุทธ์ แผนดําเนินการและนโยบายต่างๆ ประกอบด้วย
1) ระบบการลงทะเบียนผูป้ ่วย
2) ระบบการเงิน
3) ระบบเงินเดือนและทรัพยากรมนุษย์
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4) ระบบประกันคุณภาพ
5) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้ ริหาร
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. ระบบเชื่อมเครือข่ายข้อมูลและโทรศัพท์
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 ที่ใช้ในปัจจุบันนี้เป็นฉบับที่ได้รับการปรังปรุงครั้งที่ 10
หรื อเรี ย กย่ อๆ ว่ า ICD-10สํ า หรั บ งานทางด้ า นอาชี ว เวชศาสตร์ แ ละเวชศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อมนั้ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพของผู้สัมผัสกับสิ่งคุกคามจากสิ่งแวดล้อมการทํางานหรือสิ่งแวดล้อมทั่วไป
การรายงานผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ เช่ น อาการ อาการแสดง และโรคที่ เ กิ ด จากการทํ า งานหรื อ
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 จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาทดแทนได้
ตัวอย่าง ระบบการส่งข้อความทันทีระหว่างสองคนหรือกลุ่มคนในเน็ตเวิร์กเดียวกัน เรียกว่า
“instant messaging” (IM) การประยุกต์ใช้ IM กับระบบโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ได้รับ
ทราบข้อมูลที่ต้องการในลักษณะการสนทนาตอบโต้ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ (Chat Robot) เมื่อ
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาลในครั้งแรก ทางโรงพยาบาลจะให้ username และ password
แก่ผู้ป่วย เพื่อนําไปใช้ในการเข้า login ใน ระบบ IM ที่ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาไว้ นอกจากนั้นผู้ป่วยยัง
จะได้รับแผ่นโปรแกรมที่สามารถนําไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ป่วยที่ต้องการใช้ IM หรือผู้ป่วย
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลได้อีกช่องทางหนึ่ง หรือถ้าไม่ได้เป็นผู้ป่วยของทาง
โรงพยาบาลก็สามารถเข้ าไปในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลเพื่อสมัครสมาชิกของโรงพยาบาล แล้วจะได้
Username กับ Password และสามารถดาว์นโหลดโปรแกรม 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 แพทย์ยังสามารถตรวจสอบการเข้าประชุมทั้งในและนอกสถานที่ได้
3. สารสนเทศด้านงานวิศวกรรมการแพทย์
สารสนเทศด้านงานวิศวกรรมการแพทย์ ประกอบด้วย ระบบงานด้านบริหารจัดการเครื่องมือ
และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ระบบงานซ่อมบํารุง ระบบงานบํารุงรักษา ระบบงานสอบเทียบ ระบบงาน
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การคัดกรองเทคโนโลยี ทางการแพทย์ ระบบงานการประเมินอายุการใช้งานและการยกเลิกการใช้งาน
เครื่องมือแพทย์ อย่างไรก็ตาม สารสนเทศด้านนี้มักถูกละเลยจากในหลายสถานพยาบาลและในหลาย
หน่วยงานทางการแพทย์ สาเหตุเพราะงานวิศวกรรมการแพทย์ในประเทศไทยยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ไม่มี
องค์กรกลางที่ได้ รับความเชื่อถือมาดูแลอย่างเป็ นระบบ แม้จะมีหลายสถานพยาบาลพยายามพัฒนา
สารสนเทศด้านวิศวกรรมการแพทย์ขึ้นใช้งาน แต่ก็เป็นเพียงสารสนเทศด้านการซ่อมบํารุง งานบํารุงรักษา
และงานสอบเทียบเครื่ องมื อแพทย์เท่ านั้น และสารสนเทศนี้ ก็ ไม่ได้ รับความสนใจจากคณะผู้ บริ หาร
เท่าทีค่ วร จึงทําให้สารสนเทศทางด้านนี้ยังขาดความสมบูรณ์อยู่พอสมควร
องค์ประกอบของโครงสร้างของระบบสารสนเทศ
โดยทั่วไป โครงสร้างของระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลจะประกอบด้วยระบบหลัก 2 ระบบ
คือ ระบบงานด้านการให้บริการและรักษาพยาบาล (Front Office) และ ระบบงานสนับสนุน (Back
Office) ดังนี้
1) ระบบงานด้านการให้บริการและรักษาพยาบาล (Front Office)
 ระบบงานเวชระเบียน
 งานผู้ป่วยนอก
 งานทันตกรรม
 งานนัดหมาย
 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 งานระบบส่งต่อ
 งานรับผู้ป่วยและประชาสัมพันธ์
 งานผู้ป่วยใน
 ระบบงานบริการ
 งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก
 งานจ่ายยาผู้ป่วยใน
 งานเก็บเงินผู้ป่วยนอก
 งานเก็บเงินผู้ป่วยใน
 งานรังสีวิทยา
2) ระบบงานสนับสนุน (Back Office)
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
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 งานการเงินและบัญชี
 งานการเจ้าหน้าที่
 งานคลังเวชภัณฑ์
วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ มีดังนี้
 มีการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานที่สามารถใช้งานร่วมกันเพื่อลดความซ้ําซ้อนในการบันทึก เช่น
ห้องบัตรบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย หน่วยงานต่างๆสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปใช้ได้
 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
ชุดข้อมูลขั้นต่ําที่จะจัดเก็บ (Minimal data set) สําหรับผู้ป่วยใน ได้แก่
3.1. ข้อมูลผู้ป่วยทั่วไป ประกอบด้วย
1) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้รับบริการ
2) ข้อมูลชื่อ-สกุล ผู้รับบริการ
3) ข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด
4) ข้อมูลจังหวัด อําเภอ และตําบลที่ผู้ป่วยอยู่
5) ข้อมูลเพศ
6) ข้อมูลสถานภาพสมรส
7) ข้อมูลอาชีพ
8) ข้อมูลสัญชาติ
9) ข้อมูลเชื้อชาติ
10) ข้อมูลรหัสประจําตัวประชาชนตามสํานักทะเบียนราษฎร์
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3.2 ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล
1) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้รับบริการ
2) ข้อมูลสิทธิการรักษาที่ใช้
3) ข้อมูลวันเดือนปีที่มีสิทธิ
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) ข้อมูลหมายเลขประจําตัวผู้ปว่ ยใน
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/ปีที่เริ่ม ทําการผ่าตัด/หัตถการ
3) เวลาที่เริ่ม 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 ดังนี้
 ระดับในการรักษาความลับและสิทธิการใช้ข้อมูลสําหรับผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ
 มาตรการในการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วยที่เก็บไว้ด้วยคอมพิวเตอร์
 การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
 การอนุญาตให้ผู้ป่วยดูและใช้เวชระเบียน
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บทที่ 2
หลักฐานทางการแพทย์และสาธารณสุข
1. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
พื้นฐานทางกฎหมายและแหล่งข้อมูลของระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติ
ชีพ ตามมาตรา (4) หมายความว่า ข้อมูลตัวบุคคล เกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดและตาย
สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานนะการสมรส วุฒิการศึกษา ชื่อบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรม ชื่อคู่
สมรส และชื่อบุตร และข้อมูลอื่นที่จําเป็นเพื่อการดําเนินงานทะเบียนต่าง 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
ชีวิต เช่น ร้อง ดิ้น แม้เพียงเสี้ยววินาที หลังจากคลอด ก็ถือว่าเป็นการมีชีพ หรือเกิดรอดแล้ว การเกิดมีชีพ
ตามคํานิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง เด็กที่คลอดออกมาแล้ว มีลมหายใจ ชีพจรเต้น มีการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ซึ่งอาการแสดงเหล่านี้ บ่งชี้ว่ามีชวี ิต โดยไม่คํานึงถึงระยะเวลาทีต่ ั้งครรภ์
ทารกตายคลอด หมายถึง ทารกที่คลอดออกมาแล้วไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการมีชีวิตอยู่ เช่น การ
หายใจ การเต้นของหัวใจ ชีพจร การเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยการตายของทารกอาจเกิดขึ้นในช่วงใดก็
ได้ ก่อนที่การคลอดจะเสร็จสมบูรณ์ โดยทารกตายคลอดคือ ทารกที่คลอดออกมามีน้ําหนัก 1,000 กรัม
ขึ้นไป หรือมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป ถ้าอายุครรภ์หรือน้ําหนักต่ํากว่านี้ แพทย์ถือว่า “แท้ง
บุตร”
องค์การอนามัยโลก และสหประชาชาติได้ให้คํานิยามของ “การตาย” ว่า เป็นการสิ้นสูญอย่าง
ถาวรของหลักฐานทั้งมวลเกี่ยวกับการมีชีวิตในขณะในขณะหนึ่ง ทั้งนี้ การสิ้นสูญจะต้องเกิดขึ้นภายหลัง
การมีชีพหรือเกิดรอดแล้วเท่านั้น การสิ้นสูญของหลักฐานทั้งมวลเกี่ยวกับการมีชีวิต ในที่นี้หมายถึง การ
หยุดทํางานอย่างถาวรของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบไหลเวียนของเลือดและระบบหายใจ
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ใบรับรองแพทย์ ใบชันสูตรบาดแผล/พลิกศพ แพทย์เป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่เป็น
ความฟ้องร้อง ตามกระบวนการของกฎหมาย ใบรับรองแพทย์จัดเป็นพยานเอกสารที่สําคัญ โดยสภาพ
ความเป็นจริงที่สัมพันธ์กับกฎหมาย ถือว่า ใบรับรองแพทย์ที่ได้ออกไปนั้นเป็นใบชันสูตรบาดแผล/พลิกศพ
การเกิดการตายมีผลต่อสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ดังมาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ “สภาพบุ คคล ย่ อมเริ่ มแต่ เมื่ อคลอด แล้ ว อยู่ ร อดเป็ นทารก และ สิ้ น สุ ด ลงเมื่ อตาย
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 และสถานทีก่ ารจดทะเบียน
การเกิด
การตาย
การเกิดในบ้าน
กรณีตายในบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้พบคนตายต้องแจ้ง
ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับ การตายต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง
แจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่ นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาที่พบศพ
วันเกิด
การเกิดนอกบ้าน
กรณีตายนอกบ้าน ผู้พบศพต้องแจ้งการตายต่อนาย
ให้ บิ ดาหรื อมารดาแจ้ งต่ อนายทะเบี ยนผู้ รั บแจ้ งแห่ ง ทะเบียนในท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ ภายใน 24
ท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาที่พบศพ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด ในกรณีจําเป็นไม่อาจแจ้ง
ได้ตามกําหนด ให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน
นับแต่วันเกิด
เอกสารการจดทะเบียน
เอกสารการจดทะเบียน
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การเกิด
1) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2) บัตรประจําตัวประชาชนผู้แจ้ง
3) หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
สถานที่รับแจ้งและผู้มีหน้าที่รับแจ้ง
1)กรณีคนเกิดนอกเขตเทศบาล ณ ท้องที่ใดให้ผู้มีหน้าที่
แจ้ งการเกิ ดแจ้ งต่อนายทะเบียน ผู้รั บแจ้งคื อ กํ านั น
หรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น หรือปลัดอําเภอ หรือผู้ช่วย
นายทะเบียน ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอนั้น
2) กรณีคนเกิดในเขตเทศบาล ให้ผู้มีหน้าที่แจ้งการเกิด
ต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สํานักงานเทศบาลนั้น
3) กรณีมีคนเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีหน้าที่แจ้ง
การเกิดต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สํานักงานเขตนั้น

การตาย
1) บัตรประจําตัวประชาชนผู้แจ้ง
2) สํ าเนาทะเบียนบ้ านฉบั บเจ้ าบ้ านที่ผู้ ตายมี ชื่ อ
และรายการบุคคล (ถ้ามี)
3) หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
สถานที่รับแจ้งและผู้มีหน้าที่รับแจ้ง
1)กรณีคนตายนอกเขตเทศบาล ณ ท้องที่ใดให้ผู้มี
หน้าที่แจ้งการตายแจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งคือ
กํานัน หรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น หรือปลัดอําเภอ
หรือผู้ช่วยนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือกิ่ง
อําเภอนั้น
2) กรณีคนตายในเขตเทศบาล ให้ผู้มีหน้าที่แจ้งการ
ตายต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สํานักงานเทศบาล
นั้น
3) กรณีมีคนตายในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีหน้าที่
แจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สํานักงาน
เขตนั้น
4) คนตายในต่างประเทศให้แจ้ งการตายที่สถาน
กงสุลหรือสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้น
5) ไม่ทราบสถานที่ตาย ให้แจ้ง ณ สํานักทะเบียน
แห่งท้องที่ๆ พบศพ หรือท้องที่ๆ พึงแจ้งได้

การขอตรวจ คัด และรับรองสําเนารายการในทะเบียนราษฎร
ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจ คัด หรือให้นายทะเบียนคัดและรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบียน
ราษฎรได้ทสี่ ํานักทะเบียนแห่งท้องที่ที่เก็บเอกสารการทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นต้นฉบับ สํานักทะเบียนกลาง
สํานักทะเบียนจังหวัด สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือสํานักทะเบียนที่จัดทําทะเบียนราษฎรด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์แห่งหนึง่ แห่งใดก็ได้ในวันและเวลาราชการ
“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 หรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎร
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
นิ้วหั วแม่ มือข้ างขวาในหนังสื อมอบอํ านาจ/มอบหมายพร้ อมรับรองสํ าเนาถู กต้องเอกสารทุ กฉบั บให้
ครบถ้วน จํานวน 1 ชุด
การจดทะเบียนและรายงานการตาย
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ว่า เจ้าบ้านหรือผู้ พบคนตายต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียน
ท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ หากเป็นการตายในสถานพยาบาล แพทย์
ประจําโรงพยาบาลผู้ดูแลก่อนตายจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการตาย (ทร.4/1) เพื่อให้ญาตินําไปแจ้งการ
ตายที่สํานักทะเบียนท้องถิ่น/อําเภอ และเชื่อมโยงระบบเข้าฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ข้อจํากัดข้อมูลการตาย
ข้อจํากัดของข้อมูลการตายที่ได้จาการจดทะเบียน คือ การตกจดทะเบียน เช่น
- การตายของทารกเกิดใหม่ที่ยังไม่ได้แจ้งเกิด โดยเฉพาะการตายของทารกในช่วงเดือนแรก
- การเสียชีวิตต่างพื้นที่ โดยผู้ตายไม่มีทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ทําให้มิแจ้งตาย เพราะ
อยู่ห่างไกลจากชุมชนหรือการเดินทางลําบาก
- การตายของผู้สูงอายุเกิน 100 ปี
- อื่นๆ
ปัญหาที่พบ
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดทะเบียน เช่น การจดทะเบียนล่าช้า หรือไม่ได้แจ้งตาม
กําหนดเวลาที่กฎหมายระบุ ซึ่งทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในเรื่องของจํานวนคนตาย
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การเชื่อมโยงข้อมูลการตาย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับข้อมูลการตาย และสาเหตุการตาย
จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากระบบการจด
ทะเบียนการตาย ของคนตายทุกคนที่ญาติแจ้งการตาย จะมีความครอบคลุมการตายทั้งในสถานพยาบาล
และนอกสถานพยาบาล นํามาวิเคราะห์และจัดทํารายงานสถิติการตายของประเทศไทยเป็นประจําทุกปี
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 โดยให้รหัสขึ้นต้นด้วยอักษร
ตัว R
กรณี มีโรคหลายโรคที่อาจเป็นสาเหตุการได้
การเลือกสาเหตุการตายในกรณีนี้ นักเวชสถิติจะพิจารณาเลือกจากโรคบรรทัด I(d) โดยใช้เกณฑ์
การเลือกทีก่ ําหนดไว้ใน International Classification of Disease
ICD ย่อมาจาก International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems แปลเป็นภาษาไทยว่า บัญชีจําแนกโรคระหว่างประเทศ เป็นคู่มือหนังสือที่จัดทําขึ้นโดย
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
การย้ายถิ่น (migration) การเคลื่อนย้ายของบุคคล หรือกลุ่มจากที่อยู่อาศัยหนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง
โดยมีเจตนาที่จะอาศัยในถิ่นที่อยู่ใหม่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอควร หรืออีกนัยหนึ่งคือ การ
เคลื่อนย้ายของประชากรข้ามเขตพื้นที่หนึ่ง ไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนทําให้ประชากรของพื้นที่ที่
จากมาและพื้นที่ที่เข้าไปอยู่ใหม่เปลี่ยนไป
ผู้ที่ย้ายถิ่น เรียกว่า “ผู้ย้ายถิ่น” (Migrant) การที่จะเรียกใครว่าเป็นผู้ย้ายถิ่นนั้นมีเกณฑ์สําคัญ
สองประการคือ “ระยะทาง” และ “ระยะเวลา” ของการย้ายที่อยู่อาศัย
ระยะทางที่จะทําให้เรียกว่าเป็นผู้ย้ายถิ่นได้ ต้องมีการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัย ไม่ใช่แต่เพียงการ
ย้ายบ้าน คําว่าถิ่นในที่นี้หมายถึงเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่รวมความหมายเป็นชุมชนและสังคมเอาไว้ด้วย
ผู้ย้ายถิ่นจะต้องเปลี่ยนชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งหมายถึงว่า เขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตและเปลี่ยนสังคมที่เคยอยู่
เดิม บุคคลจะต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยข้ามเขตแดนทางภูมิศาสตร์ หรือเขตแดนการบริหาร เขตแดนนั้น
อาจจะเป็นประเทศ จังหวัด เมือง อําเภอ ตําบล หรือหมู่บ้าน ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์การย้ายถิ่น จึงต้องมีคํา
นิยามเกี่ยวข้องกับเขตแดนบางอย่างเสมอ
การย้ายถิ่นต้องใช้ระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการใช้เขตภูมิศาสตร์ มีกรอบของ
เวลาทีก่ ําหนดแน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี การย้ายถิ่นจะต้องมีการไปอยู่ที่ที่อยู่ใหม่อย่างถาวร
การไปท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือไปติดต่อธุรกิจ ไม่ถือว่าเป็นการย้ายถิ่น
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สํ านั กงานทะเบี ยนราษฎร์ ได้ รวบรวมจํ านวนข้ อมู ลประชากรที่ ย้ ายเข้ า และย้ ายออกของ
ประชากรในแต่ละปี ซึ่งได้จากการรายงานการย้ายเข้าและย้ายออก และได้ประมวลผลจํานวนการย้ายเข้า
ย้ายออกของประชากร โดยแยกเป็นรายจังหวัด และแยกเพศ
สําหรับฐานข้ อมู ลการย้ายออก 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
ประสงค์จะกําหนดเลขประจําบ้านเพิ่มขึ้นอีกให้ยื่นขอต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
บ้านที่ปลูกเป็นตึกแถว ห้องแถว หรืออาคารชุด ให้กําหนดเลขประจําบ้านทุกห้องหรือทุกห้อง
ชุด โดยถือว่าห้องหรือห้องชุดหนึ่ง ๆ เป็นบ้านหลังหนึ่ง
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้าน สําหรับผู้มีสัญชาติ
ไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ส่ วนการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงรายการในทะเบี ยนบ้ านหรื อสํ าเนาทะเบี ยนบ้ านให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
2. เวชระเบียน
เวชระเบียน (Medical record) หมายถึง การรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยและ
ประวัติสุขภาพรวมถึงประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและในปัจจุบันและการรักษาซึ่งจดบันทึกไว้โดยแพทย์
ผู้ดูแล เวชระเบียนจะต้องบันทึกตามเวลาที่ศึกษาดูแลผู้ป่วย และควรจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะต้อง
บอกให้ทราบถึงการพิเคราะห์โรค และการดูแลรักษาโรคได้ และต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน1 เวช
ระเบียนเป็นบันทึกกระบวนการทุกอย่างที่จัดกระทํากับผู้ป่วยซึ่งข้อมูลนั้น ๆ ควรจะต้องประกอบด้วย
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตรวมทั้งความคิดเห็น การค้นหา สืบสวนผลทางห้องปฏิบัติการและข้อมูลอื่น ๆ
1

Huffman, E.K., Medical Record Management, 8th Edition, Physical Record Co., Chicago,1985.
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ที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วย เวชระเบียนเป็นเอกสารที่อาจมีหลายขนาดหลายรูปแบบ และหลายข้อมูล
โดยการบั น ทึ กของหลายบุ คคลในหลาย ๆ วิ ธี ก าร แต่ ต ามรู ปลั ก ษณะทั่ ว ไปแล้ ว เวชระเบี ย นจะ
ประกอบด้วยจํานวนแผ่นกระดาษ หรือบัตร ซึ่งอาจจะบรรจุอยู่ในแฟ้มหรือซอง และยิ่งนําสมัยมากไปกว่า
นี้ก็จะบันทึกในคอมพิวเตอร์หรือบันทึกลงแผ่นกระดาษแล้วถ่ายไว้ในไมโครฟิล์มก็ได้2
เวชระเบียนเป็นเอกสารทางการแพทย์ทุกประเภท ที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติ
ของผู้ ป่ ว ยทั้ ง ประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ค รอบครั ว ประวั ติ ก ารแพ้ ย า เอกสารการยิ น ยอมให้ ทํ า การ
รักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลบ่งชี้เฉพาะของบุคคล การรักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล ผลจากห้องปฏิบัติการ ผลการชันสูตรบาดแผลหรือพลิกศพ ผลการบันทึกค่าทั้งที่เป็น
ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพหรือเครื่องหมายอื่นใด ที่เป็นการสั่งการรักษา การปรึกษาเพื่อการรักษาพยาบาล
การส่งต่อผู้ป่วยไปทําการรักษาที่อื่น การรับผู้ป่วยรักษาต่อ การกระทําตามคําสั่งของผู้มีอํานาจในการ
รักษาพยาบาลตามที่สถานบริการสาธารณสุขกําหนดไว้ เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบเพื่อการตัดสินใจทาง
การแพทย์ เพื่อการประสานงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเอกสารอื่นใดที่ทางองค์การอนามัยโลก
หรือสถานบริการสาธารณสุขกําหนดไว้ว่าเป็นเอกสารทางเวชระเบียน หมายรวมถึงชื่อของหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่ในการจัดทําเอกสารดังกล่าว การเก็บรวบรวม การค้นหา การบันทึก การแก้ไข การให้รหัสโรค การ
จัดทํารายงานทางการแพทย์ การนํามาจัดทําสถิติผู้ป่วย การนํามาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อการอื่นใด
ตามที่สถานบริ การสาธารณสุ ขกําหนด นอกจากนี้ ยังรวมถึงเอกสารทางการแพทย์ที่อยู่ในรูปแบบสื่ อ
ดิจิตอล หรือระบบอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Medical Record: EMR) ซึ่งเป็นรูปแบบของเวชระเบียนที่
มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน3
ผลของการจัดทําเวชระเบียนสําหรับผู้ป่วยทุกรายเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่างทีมงานผู้
ให้บริการ เกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา และประเมินคุณภาพการดูแลรักษาได้ระบบการลงทะเบียน
 แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สามารถดูชื่อผู้ป่วยและเลขที่ประจําตัวได้จากบัตรประจําตัว
ผูป้ ่วย และจากระบบสารสนเทศโดยคีย์สอบถามข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ทุกแบบฟอร์มจะมีช่องให้บันทึกชื่อ
และเลขที่ประจําตัวผู้ป่วย และมีแผนการพัฒนาโดยจะดําเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบสถานพยาบาลที่
ช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดพิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยลงในแถบสติ๊กเกอร์เพื่อติดเอกสารที่ต้องการที่แต่ละ
หอผู้ป่วย การใช้คําย่อและสัญลักษณ์ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยมีอะไรบ้าง มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไร
 การใช้คําย่อและสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย คือ การใช้คําย่อที่ไม่เป็นมาตรฐาน เช่น
ชื่อย่อของยา ทางณะกรรมการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางด้านยาได้กําหนดแนวทางและตัวย่อยาที่
2
3

สมพร เอกรัตน์,พญ., เวชระเบียนศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม, 2537.
แสงเทียน อยู่เถา, เวชระเบียน, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม, 2551.
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อนุโลมให้ใช้ได้ 34 รายการมีแนวทางในการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการแพ้ยา และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ /
แพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยแต่ละราย
 เมื่อมีการแพ้ยา / หรือผลข้างเคียงจากยาแพทย์จะบันทึกในเวชระเบียนแล้วแจ้งให้กลุ่มงาน
เภสัชกรรมทราบ เพื่อมาตรวจสอบและบันทึกลงในระบบสารสนเทศเพื่อให้มีการเตือนเมื่อจ่ายยาที่แพ้ซ้ํา
มีระบุการแพ้ยาในใบสั่งยาทุกครั้ง 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
พยาบาลที่ขึ้นปฏิบัติงานเป็นผู้บันทึกคําสั่ง และผู้สั่งต้องมาลงนามกํากับภายใน 24 ชั่วโมงตามเกณฑ์ของ
แพทยสภา มีแนวทางในการลงนามผู้บันทึกเวชระเบียนและวันเวลา
 การบันทึกเวชระเบียนโดยการเขียนผู้เขียนจะต้องลงนามและระบุเวลาทุกครั้งโดยทันที ถ้า
เป็นการบันทึกผ่านคอมพิวเตอร์จะใช้รหัสประจําตัว / รหัสผ่านในการเข้าไปบันทึกและเมื่อสิ้นสุดการ
บันทึก โดยระบบสารสนเทศจะบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง (Transaction) ทุกครั้งไว้ตลอด
มีการแยกเก็บบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกออกจากบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในหรือไม่ ถ้ามีการแยกเก็บ จะมีระบบ
ค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
 มีการแยกเก็บบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกออกจากบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน โดยจัดเก็บตามเลขที่
ประจําตัวผู้ป่วย (Hospital Number: HN) และแยกตามปี พ.ศ. สามารถค้นหาได้โดยดูจากการบันทึกการ
เคลื่อนย้าย และตําแหน่งที่เก็บผ่านระบบคอมพิวเตอร์สถานพยาบาลมีนโยบายกําหนดเวลาในการบันทึก
ข้อมูล
บุคลากรทางเวชระเบียน
1. แพทย์ด้านเวชระเบียน
2. นักเวชระเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานเวชระเบียน
3. นักเวชสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ
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4.
5.
6.
7.
8.

นักวิชาการรหัสโรค
นักสถิติ นักวิจัย นักชีวสถิติ นักวิจัยทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าหน้าที่ให้รหัส เจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ นักเวช
สารสนเทศ
9. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
10. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
11. เจ้าหน้าที่ห้องบัตร
12. ลูกจ้างงานเวชระเบียน
การแยกหน่วยงานทางด้านเวชระเบียน
โดยทั่วไปการแยกงานทางด้านเวชระเบียนแบ่งออกเป็น
1. งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน
2. งานเวชสถิติ อาจแบ่งเป็น งานให้รหัส งานสถิติ
3. งานคอมพิวเตอร์ด้านเวชระเบียน อาจแบ่งเป็น งานด้านฮาร์ดแวร์ งานด้านซอฟต์แวร์และ
บุคลากร
แบ่งตามขนาดของโรงพยาบาล
หน่วยงานด้านเวชระเบียนในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
1. หน่วยจ่ายบัตรผู้ป่วยนอก
2. หน่วยรับผู้ป่วยใน
3. หน่วยตรวจสอบเวชระเบียน
4. หน่วยให้รหัสทางการแพทย์
5. หน่วยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายข้อมูล
6. หน่วยเก็บและค้นรายงานผู้ป่วย
7. หน่วยสูติบัตร มรณบัตร และงานชันสูตรบาดแผลและศพ
8. หน่วยแจ้งโรคติดต่อ
9. หน่วยรายงานและการจัดพิมพ์
10. หน่วยสถิติ และงานวิจัยทางการแพทย์
หน่วยงานด้านเวชระเบียนในโรงพยาบาลขนาดกลาง
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน่วยจ่ายบัตร เก็บและค้นรายงานผู้ป่วยผู้ป่วยนอก
หน่วยรับผู้ป่วยใน เก็บและค้นรายงานผู้ป่วยใน
หน่วยให้รหัสทางการแพทย์
หน่วยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายข้อมูล
หน่วยสูติบัตร มรณบัตร และงานชันสูตรบาดแผลและศพ
หน่วยแจ้งโรคติดต่อ และจัดทํารายงาน
หน่วยสถิติ และงานวิจัยทางการแพทย์

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
การลงทะเบี ยนเป็ นผู้ ป่ วยที่ จะตรวจในสถานพยาบาล อาจมี การออกหมายเลขที่ ต่ อเนื่ อง ในบาง
สถานพยาบาลอาจมีการออกหมายเลขที่เป็นปี พ.ศ.ต่อท้ายหมายเลข แต่เนื่องจากหมายเลขดังกล่าวไม่
นิยมให้มีการเปลี่ยนในทุกปีพ.ศ. จึงสามารถจะขึ้นหมายเลขไว้ที่หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอกได้ว่าแต่ละปี
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
ซึ่ งอาจออกหมายเลขไปในแต่ ละปี ซึ่ งจะเป็ นหมายเลข AN แล้ วตามด้ วยปี พ.ศ. เช่ น XXXXX-51,
XXXXX/51 หรืออาจมีการออกเลขต่อเนื่องก็ได้ หรือในบางสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
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อาจให้ระบบคอมพิวเตอร์ออกหมายเลขหรือเครื่องหมายเพิ่มเติมจากหมายเลข HN ก็ได้เพื่อแสดงค่าของ
การลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในที่เป็นรูปแบบพิเศษก็ได้
3. VN ย่อมาจาก Visit Number เป็นหมายเลขที่กําหนดขึ้นเฉพาะเพื่อการตรวจสอบจํานวน
ผู้รับบริการซึ่งโดยปกติหมายถึงหมายเลขของการมารับบริการของผู้ป่วยนอก แต่อาจออกเป็นหมายเลข
VN ของหน่วยบริการอื่น ๆ ก็สามารถกําหนด VN ได้เช่นเดียวกัน การให้หมายเลข VN นั้นจะมีการให้ทุก
ครั้งที่มีการใช้บริการทางการแพทย์ เพื่อความครบถ้วน ถูกต้องของสถิติจํานวนครั้งของการให้บริการใน
สถานพยาบาล หรือหน่วยบริการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเวชระเบียนหรือมติจากสถานพยาบาลให้สามารถ
ออกหมายเลข VN ได้แต่อาจมีการกําหนดความเป็นเฉพาะเพิ่มเติมเช่น VND อาจเป็นการให้หมายเลข VN
เฉพาะของหน่วยบริการทันตกรรม เป็นต้น แต่จะต้องมีตัวเลขและสถิติที่สามารถตรวจสอบได้ หรือมี
ตัวเลขสถิติชุดเดียวตามที่มีมติกันไว้ของการควบคุมหมายเลขด้านเวชระเบียน รวมทั้งมีระบบที่ทําให้เกิด
ความชั ดเจนในการบั นทึ กข้ อมู ลการให้ บริ การลงในเวชระเบี ยนทุ กครั้ ง เพื่ อใช้ เป็ นหลั กฐานในการ
ตรวจสอบการมารับบริการ หรืออาจเพื่อป้องกันการทุจริตในการซื้อยา เช่น อาจให้ผู้ป่วยที่ซื้อยานอก
หน่วยตรวจมีการใช้รหัสคลินิกแตกต่างออกไปเช่นอาจเป็นรหัส VN-XXXXX-01 ซึ่งตัวที่เป็นหมายเลข 01
จะเป็นตัวเลขของการให้รหัสคลินิกนั่นเอง หรือผู้ป่วยที่ซื้อยาต่อเนื่องอาจใช้รหัสคลินิกที่แตกต่างไปอีก
เช่นกันเช่น VN-XXXXX-03 ซึ่งต้องผ่านการออกหมายเลข VN ที่หน่วยงานเวชระเบียนก่อนทุกครั้งที่มา
รับบริการ หากไม่มีการออกหมายเลข VN หน่วยงานอื่น ๆ ที่กําหนดให้มีตัวเลขของ VN ไว้ก็สามารถออก
หมายเลข VN เพื่อให้บริการได้ เช่น ไม่สามารถใช้สิทธิ จ่ายยา คิดและเก็บเงินจากผู้ป่วยได้ เป็นต้น ถ้า
สถานพยาบาลใดที่มีการกําหนดหมายเลข VN แล้ว ผู้ป่วยที่มารับบริการที่สถานพยาบาลจะต้องทําการ
ออกหมายเลข VN ทุกครั้งและทุกราย 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)
26

กฎหมายที่เกีย่ วกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

บันทึกการปรึกษา (Consultation record)
บันทึกของวิสัญญีแพทย์ (Anesthetic record)
บันทึกการผ่าตัด (Operative note)
บันทึกการคลอด (Labor record)
การสืบค้น (Investigation) / แบบรายงานทางห้องปฏิบัติการ (Lab report form)
บันทึกการฟื้นฟู (Rehabilitation record)
บันทึกของพยาบาล (Nurse note)
แบบฟอร์มตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์มในเวชระเบียนในสถานบริการสาธารณสุข
แบบบันทึกทั่วไป
การเรียงลําดับแบบฟอร์มในเวชระเบียนในสถานบริการสาธารณสุขเวชระเบียนที่มีแบบบันทึก
ทั่วไป มีดังนี้
1. แบบฟอร์มใบสรุปผู้ป่วยใน - รหัสแบบฟอร์มที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ แบบ รง. 501
2. แบบฟอร์มใบเซ็นต์ยินยอมให้ทําการรักษา
3. แบบฟอร์มใบคํายินยอมให้ผ่าตัด
4. แบบฟอร์มใบคํายินยอมให้ยาระงับความรู้สึก
5. แบบฟอร์มใบสั่งการรักษาของแพทย์
6. แบบฟอร์มใบสั่งแพทย์ตอนผู้ป่วยแรกเข้า - First Day Doctors Order Sheet
7. แบบฟอร์มใบสั่งแพทย์ -Doctors Order Sheet
8. แบบฟอร์มใบส่งการรักษาของแพทย์ต่างสาขา
9. แบบฟอร์มใบบันทึกการให้ยาสลบ
10. แบบฟอร์มการบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด งานวิสัญญี
11. แบบฟอร์มการประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
12. แบบฟอร์มใบบันทึกการผ่าตัด
13. แบบฟอร์มรายงานการเตรียมผ่าตัด
14. แบบฟอร์ม Perioperative Nursing Record
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

แบบฟอร์มการวางแผนดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
แบบฟอร์มการบันทึกประวัติและประเมินสมรรถนะในห้องคลอด
แบบฟอร์มการประเมินภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนเมื่อแรกรับในห้องคลอด
แบบฟอร์มการบันทึกความก้าวหน้าของการคลอด
แบบฟอร์มการบันทึกการดูแลมารดาหลังคลอด (กรณีคลอดเอง)
แบบฟอร์มการบันทึกการดูแลมารดาที่ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
แบบฟอร์มการวางแผนและการจําหน่ายมารดาหลังคลอด
แบบฟอร์มการสรุปผู้ป่วยก่อนจําหน่าย
แบบฟอร์มการสอนและการให้คําแนะนําแก่หญิงตั้งครรภ์ในห้องคลอด
แบบฟอร์มใบรายงานผลการชันสูตรทางคลินิกต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบคล้องโลหิต
แบบฟอร์มผลการตรวจเอ็กซเรย์
แบบฟอร์มใบกายภาพบําบัด
แบบฟอร์ มการประเมิ นความต้ องการของผู้ ป่ วย / ญาติ ในการเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อการ
ดําเนินการจําหน่าย
แบบฟอร์มการบันทึกแผนการพยาบาล
แบบฟอร์มแผนการรักษา
แบบฟอร์มบันทึกการให้ยาและหัตถการ One day
แบบฟอร์มใบบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
แบบฟอร์มใบบันทึกปริมาณน้ําในร่างกายได้รับและสูญเสียใน 24 ชั่วโมง
กรณีทารกแรกคลอด
แบบฟอร์มแบบบันทึกการพยาบาลและประเมินทารกแรกคลอด
แบบฟอร์มแบบบันทึกการดูแลทารกแรกคลอด
แบบฟอร์มการวางแผนและจําหน่ายทารกแรกเกิด
แบบฟอร์มตรวจสภาพเด็กเมื่อจําหน่าย
แบบฟอร์ม Apgar score
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสุขภาพมารดาและทารก
แบบฟอร์มตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
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3. การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยตามสภาวิชาชีพและกฎหมาย
3.1 สภาวิชาชีพ
แพทยสภาได้ให้แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย การบันทึกข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วย
เป็นความรับผิดชอบของแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งจะต้องทําการบันทึกข้อมูลนี้ด้วยตนเองหรือกํากับ
ตรวจสอบให้มีการบันทึกที่ถูกต้อง แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยสําหรับแพทย์ มีดังนี้
ผู้ป่วยนอก ข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่
- อาการสําคัญและประวัติการเจ็บป่วยที่สําคัญ
- ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรือสารอื่นๆ
- บันทึกสัญญาณชีพ ( Vital signs)
- ผลการตรวจร่างกายที่ผิดปกติ หรือที่มีความสําคัญต่อการวินิจฉัยหรือให้การรักษาแก่ผู้ป่วย
- ปัญหาของผู้ป่วย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค
- การสั่งการรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงชนิดของยา และจํานวน
- ในกรณีที่มีการทําหัตถการ ควรมีบันทึกเหตุผล ความจําเป็นของการทําหัตถการ
- ใบยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้แทน ภายหลังที่ได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอน ผลดีและอาการ
แทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการทําหัตถการ คําแนะนําอื่นๆ ที่ให้แก่ผู้ป่วย
- ผู้ป่วยแรกรับไว้รักษาในสถานพยาบาล ข้อมูลผู้ป่วยที่พึงปรากฏในเวชระเบียนขณะแรกรับผู้ป่วย
ได้แก่ อาการสําคัญและประวัติการเจ็บป่วยที่สําคัญ ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรือสารอื่นๆ
- ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตที่สําคัญ ซึ่งอาจสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยในครั้งนี้ บันทึก
สัญญาณชีพ (Vital signs)
- ผลการตรวจร่างกายทุกระบบที่สําคัญ
- ปัญหาของผู้ป่วย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค
- เหตุผลความจําเป็นในการรับไว้รักษาในสถานพยาบาลและแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป ผู้ป่วย
ระหว่างนอนพักรักษาในสถานพยาบาล ข้อมูลที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่ บันทึกเมื่อมีการ
เปลี่ ย นแปลงทางคลิ นิ ก และเหตุ ผ ลเมื่ อมี ก ารสั่ ง การรั ก ษาพยาบาล หรื อเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงการรักษาพยาบาล
- บั น ทึ ก อาการทางคลิ นิ ก และเหตุ ผ ลเมื่ อมี ก ารสั่ ง การรั ก ษาพยาบาล หรื อเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงการรักษาพยาบาล
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษต่างๆ
- ในกรณีที่มีการทําหัตถการ ควรมีบันทึกเหตุผล ความจําเป็นของการทําหัตถการ
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- ใบยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้แทน ภายหลังที่ได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอน ผลดีและอาการ
แทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการทําหัตถการ
- เมื่ อจํ าหน่ ายผู้ ป่ วยออกจากสถานพยาบาล ข้ อมู ลที่พึ งปรากฏในเวชระเบี ยน ได้ แก่ การ
วินิจฉัยโรคขั้นสุดท้าย หรือการแยกโรค สรุปผลการตรวจพบและเหตุการณ์สําคัญระหว่างการ
นอนพักรักษาในสถานพยาบาล ตลอดจนการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ สรุปการผ่าตัดและ
หัตถการที่สําคัญ ผลลัพธ์ จากการรักษา สถานภาพผู้ป่วยเมื่อจําหน่ายจากสถานพยาบาล
คําแนะนําที่ให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติ
การบันทึกการสั่งการรักษาและการบันทึกอาการทางคลินิก ความชัดเจนของการบันทึก จะทํา
ให้ผู้อ่านสามารเข้าใจได้หรือใช้การพิมพ์ และแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยต้องลงนามกํากับท้ายคําสั่ง หรือบันทึก
ทุกครั้ง ในกรณีที่ลายมือชื่ออาจไม่ชัดเจนควรมีสัญลักษณ์ซึ่งทีมผู้รักษาสามารถเข้าใจง่ายประกอบด้วย
กรณีของการรักษาพยาบาลด้วยคําพูดหรือทางโทรศัพท์จะทําได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็น
รีบด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย หรือในกรณีการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้ป่วย ทุกครั้งที่มีการ
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 โดยในมาตราที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการบริหารจัดการเวชระเบียน มาตราที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้คือ
ในมาตรา 7 จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ซึ่งถือเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะ
นําไปเปิดเผยในประการที่น่ าจะทํ าให้ บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ ถ้าจะมีการเปิ ดเผยนั้นก็ต้องเป็นความ
ประสงค์ของผู้ป่วยนั้นโดยตรง แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเวชระเบียนซึ่งเป็นข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย
ไม่ได้ และในมาตรา 12 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิในการที่จะทําหนังสือแสดงเจตนาในการไม่ประสงค์จะรักษาต่อ
เพียงเพราะเพื่อยืดการตายเท่านั้น หรือเพื่อหยุ ดการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การดําเนิ นการตาม
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หนังสือแสดงเจตนานั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
ได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วก็จะไม่ถือว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดและให้พ้นจาก
ความรับผิดทั้งปวง
ในมาตรา 8 ก็มีความเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในการที่จะช่วยเหลือ สถานพยาบาล แพทย์ หรือผู้ให้การ
รักษาที่จะต้องให้ข้อมูลในการบริการสาธารณสุข โดยจะต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้ป่วยจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไม่รับการ
รักษาหรือบริการใด ๆ และในกรณีที่ผู้ป่วยปฏิเสธไม่รับการรักษาหรือบริการใดสถานพยาบาล แพทย์ หรือ
ผู้ให้การรักษา จะให้บริการนั้นไม่ได้
การบริหารจัดการเวชระเบียนตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จึงต้องดําเนินการทั้งส่วน
ที่จะต้องดําเนินการในเรื่องแบบฟอร์มของเอกสารที่จะต้องมีการออกแบบและดําเนินการจัดทําในฐานะที่
เอกสารที่จัดกระทําตาม พ.ร.บ.สุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นั้นก็เป็นเวชระเบียน การดําเนินการใน
ขั้นตอนตามกฎหมายฉบับนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ในขั้นตอนเหล่านั้น ดังนั้นผู้รับผิดชอบ
ด้านเวชระเบียนทั้งคณะกรรมการเวชระเบียนและผู้บริหารงานเวชระเบียนจําต้องมีระบบบริหารจัดการ
เวชระเบียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าวเป็นอย่างดีและครอบคลุมในทุกมาตราของกฎหมาย
ที่มาเกี่ยวข้องกับระบบเวชระเบียน โดยแบ่งออกเป็นข้อต่าง ๆ ดังนี้
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 ที่ได้ดําเนินการจัดทําขึ้นเพื่อให้มีการเขียนบันทึกเป็นการ
เฉพาะทั้งจากผู้ป่วยเอง และจากแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกแบบฟอร์มหรือร่วมบันทึก
แบบฟอร์มจากเอกสารเหล่านั้น ก็ยังต้องมีการบันทึกลงในเวชระเบียนด้วย เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือบุคลากรอื่นใดที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข4
4. การทบทวนและตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
การบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ สามารถใช้เป็นหลักฐานทางการแพทย์ที่ครบถ้วน และสามารถ
สื่อสารข้อมูลในการดูแลรักษาให้แก่ทีมสุขภาพใช้ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้ ดังนั้นการตรวจสอบ
คุณภาพเวชระเบียน จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมคุณภาพเวชระเบียน โดยเป็นระบบตรวจสอบ
และวิเคราะห์เวชระเบี ยนเชิงคุ ณภาพ มีลักษณะที่สําคัญคื อสะท้อนคุณภาพการให้ บริการผู้ ป่วยผ่าน
มุมมองของทีมผู้ให้บริการ เทียบกับมุมมองของผู้ตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ควบคุมคุณภาพการ
ให้ บริ การผู้ ป่ วยให้ อยู่ ในระดั บที่ ดี ตรงตามมาตรฐานวิ ชาชี พ หรื อมาตรฐานสถานพยาบาลคุ ณภาพ
นอกจากนี้ ยั งมี หน่ วยงานที่ ต้ องใช้ ข้ อมู ลจากเวชระเบี ยนในการจั ดสรรทรั พยากรให้ แก่ หน่ วยงานที่
ให้บริการ เช่นสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม และสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล
การตรวจสอบเวชระเบียนเป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ดังเช่นใน
ระบบพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล คือ HA (Hospital accreditation) ได้กําหนดกิจกรรมการ
ตรวจสอบเวชระเบี ยน เป็นกิจกรรมหลั กอั นหนึ่งที่ ทุกสถานพยาบาลต้องพั ฒนาให้เกิดขึ้นเพราะการ
ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนจะเป็นเสมือนการส่องกระจกดูตัวเอง เพื่อหาจุดบกพร่อง นําไปดําเนินการ
แก้ไขให้ดีขึ้น 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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ภารกิ จของผู้ ดู แลงานเวชระเบี ยนในการจั ดการเรื่ องการทบทวนและตรวจสอบคุ ณภาพเวช
ระเบียนต้องจัดให้บริการทางวิชาการแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรุปโรคมี
ความรูค้ วามเข้าใจแนวทางการสรุปโรคลงในแบบฟอร์มเวชระเบียน โดยการจัดประสานงานหาผู้เชี่ยวชาญ
การค้นคว้าวิชาการ หรือนําผลงานวิจัย มาให้บริการทางวิชาการเพิ่มเติมแก่บุคลากรดังกล่าว
1. ประสานงานทางวิชาการเพื่อให้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล
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 และวิธีดําเนินการในหน่วยงานอื่นๆ / แผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดการบันทึกทาง
แพทย์และข้อมูลของผู้ป่วย
คณะกรรมการเวชระเบียน สมาชิกจะมาจากคณะผู้ร่วมงานของสถานพยาบาลที่เป็นตัวแทน
ของแต่ละแผนก คณะกรรมการเวชระเบียนที่ดี ควรมีการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียนกับคณะ
ผู้ร่วมงานของสถานพยาบาล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ประธานคณะกรรมการควรมีความสามารถใน
การชักชวนเพื่อให้เกิดความสนใจในการพัฒนาและการรักษามาตรฐานเวชระเบียนและการบริหารงานของ
เวชระเบียน
เกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการเวชระเบียน
คณะกรรมการเวชระเบียนในสถานพยาบาลขนาดใหญ่ควรมีการประชุมทุกๆเดือนและลดจํานวน
การประชุมลงในสถานพยาบาลขนาดเล็กอย่างน้อยต้องมีการประชุมในรอบ 2-3 เดือนหรือ 4 ครั้งต่อปี
เป็นอย่างน้อย และในสถานพยาบาลที่มีขนาดของเตียงที่มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนไม่ต่ํากว่า 60 เตียง ควร
มีการประชุมคณะกรรมการเวชระเบียนไม่ต่ํากว่า 6 ครั้งต่อปีเป็นอย่างน้อย
สมาชิกคณะกรรมการเวชระเบียนควรประกอบไปด้วย
33

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รองผู้อํานวยการที่ดูแลรับผิดชอบด้านเวชระเบียน แผนงาน หรือข้อมูลข่าวสาร
แพทย์ผู้ดูแลงานเวชระเบียนหรือผู้แทน
หัวหน้างานเวชระเบียนหรือผู้แทน
ตัวแทนแพทย์เฉพาะทางในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้รวมถึงทันต
แพทย์
ตัวแทนจากฝ่ายการพยาบาล
ตัวแทนเภสัชกร
ตัวแทนจากฝ่ายบริหาร
ตัวแทนนักกายภาพบําบัด
ตัวแทนนักรังสีการแพทย์
ตัวแทนนักเทคนิคการแพทย์
ตัวแทนนักระบาดวิทยา
ตัวแทนนักสังคมสงเคราะห์
ตัวแทนนักเวชกรรมสังคม
นักวิชาการในสายงานเวชระเบียน เช่นนักวิชาการเวชสถิติ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเวชระเบียน เวชสถิติ

งานคุณภาพระบบเวชระเบียน
เวชระเบียน เป็นเอกสารที่มีความสําคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมากโดยมีประโยชน์ ดังต่อไปนี้
1) เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
2) เป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
3) เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาและวิจัย
4) เป็นแหล่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
5) วิธีในการประเมินคุณภาพการรักษา
6) เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุข
7) เป็นหลักฐานในการเบิกเงินจากกองทุนต่างๆ
ด้วยเหตุนี้การสรุปเวชระเบียนที่มีคุณภาพ ต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนชัดเจน ทั้งส่วนที่ใช้ในการวินิจฉัย
การรักษาผู้ป่วย และในการดําเนินการต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม แพทยสภาได้กําหนดแนวทางในการ
บันทึกเวชระเบียนออกเป็น
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1) เวชระเบียนผู้ป่วยนอก
2) เวชระเบียนผู้ป่วยใน
3) เวชระเบียนเมื่อมีการทําหัตถกรรม
อย่างไรก็ตาม หลักสําคัญในการบันทึกเวชระเบียนนั้นจะมีลักษณะเหมือนกันซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี5้
1) การบันทึกข้อมูลทางคลินิกเป็นความรับผิดชอบของแพทย์ ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งอาจ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องได้ เช่น พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ทางเวชระเบียน เป็นต้น
2) การบันทึกข้อมูลทําด้วยตนเอง หรือกํากับตรวจสอบให้ผ้อู ื่นบันทึกให้ถูกต้อง
3) บันทึกประวัติอาการสําคัญ
4) ประวัติการแพ้ยา สารเคมีหรือสารอื่น
5) สัญญาณชีพ ( Vital Signs )
6) ผลการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่ผิดปกติหรือมีความสําคัญต่อการวินิจฉัยหรือให้การรักษา
แก่ผ้ปู ่วย
7) ปัญหาของผู้ป่วย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค
8) การสั่งการรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงชนิดของยา และจํานวนยา
9) ในกรณีที่มีการหัตถกรรม ควรมีบันทึกเหตุผล ความจําเป็นของการทําหัตถกรรม ใบ
ยินยอมของผู้ป่วย หรือผู้แทนภายหลังที่ได้รับทราบเข้าใจถึงขั้นตอน ผลดีและอาการ
แทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการทําหัตถกรรม
10) คําแนะนําอื่น ๆ ที่ให้แก่ผ้ปู ่วย
11) การบันทึกเวชระเบียนนั้นควรเขียนให้อ่านออก อ่านง่าย และชัดเจน ในประเด็นนี้มี
ความสําคัญค่อนข้างมากหากเกิดการฟ้องร้องดําเนินคดีในชั้นศาล เพราะถือว่าเวช
ระเบี ยน เป็ นพยานหลั กฐานสํ าคั ญในการให้ การรั กษาพยาบาลแก่ บุ คคล หาก
พยานหลั กฐานดั ง กล่ าวไม่ มี ความชั ดเจน ย่ อมทํ า ให้ ผู ้ ที่ ต้ องอ้ างพยานหลั กฐาน
เสียเปรียบในเชิงอรรถคดีหรือเสียผลประโยชน์โดยไม่จําเป็น
12) การบันทึกเวชระเบียนนั้นไม่ควรใช้อักษรย่อที่ไม่เป็นสากล เพราะจะทําให้ไม่สามารถ
สื่อความหมายได้ถูกต้อง หรือการแปลความหมายโดยผู้อื่นนั้นผิดพลาดไปได้ซึ่งอาจก่
อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่มารับการรักษา หรือแม้กระทั่งในการต่อสู้เชิงอรรถคดีตาม
กระบวนการยุติธรรมก็สามารถทําให้เกิดการเสียเปรียบได้ซึ่งคล้ายกับการบันทึกเวช
5

ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

35

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ระเบียนที่ไม่ชัดเจนอ่านไม่ออกนั่นเอง การสั่งการรักษาพยาบาลด้วยคําพูด หรือทาง
โทรศัพท์จะทําได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย หรือ
ในกรณีการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้ป่วย ทุกครั้งที่สั่งการรักษาด้วยคําพูดหรือ
ทางโทรศัพท์แพทย์ผู้สั่งการรักษาต้องลงนามกํากับท้าย คําสั่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทํา
ได้และอย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมงภายหลังการสั่งการรักษาดังกล่าว
13) บันทึกเวชระเบียนควรมีความสมบูรณ์อย่างช้าภายใน 15 วัน หลังจากผู้ป่วยถูกจําหน่
ายออกจากการรักษาพยาบาล
14) เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ต่อเนื่อง ควรเก็บรักษาบันทึกเวชระเบียน
ไวอย่างน้อยที่สุด 5 ปีนับจากวันที่ผ้ปู ่วยมาติดต่อรับการรักษาครั้งสุดท้าย
15) ก่อนที่สถานพยาบาลจะทําลายเวชระเบียนควรได้มีการประกาศเพื่อให้ผู้ป่วยที่ยังประ
สงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเวชระเบียนสามารถคัดค้านการทําลาย หรือทําการ
คัดลอก คัดสําเนาข้อมูลเฉพาะส่วนของตนเพื่อประโยชน์ต่อไป
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

36

กฎหมายที่เกีย่ วกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข

รับรองการตายเพื่อส่งนายทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง ทําให้ข้อมูลที่นํามาสรุปเป็นสาเหตุการตายไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน ผิดพลาดจากความเป็นจริง6
จากงานวิจัยข้างต้น การบันทึกเวชระเบียนและการสอบทานเวชระเบียนเป็นภารกิจที่ต้องให้
ความสําคัญยิ่งขึ้นในงานเวชระเบียน
5. จริยธรรมการปฏิบัติงานเวชระเบียน7
งานเวชระเบียนนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การใช้และการเก็บรักษาข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่ง
ได้แก่ ข้อมูลทางด้านการรักษา และข้อมูลสถานะสุขภาพต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย การ
บริหารจัดการ และเพื่ออ้างอิงในการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ เวชระเบียนที่ดีแสดงถึงคุณภาพการรักษา
และบริการที่ดีด้วย และเพื่อการรับรองคุณภาพดังกล่าวนักเวชระเบียนควรมีบัญญัติพื้นฐานเพื่อการ
ปฏิบัติสําหรับสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเวชระเบียน ดังนั้นสมาคมเวชระเบียนแห่งสหรัฐอเมริกาจึงได้
กําหนด จรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชระเบียน ขึ้นมา
ประมวลจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายในวิชาชีพเวชระเบียน
ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมเวชระเบียนแห่งสหรัฐอเมริกาและบุคคลอื่นๆ ซึ่งได้รับการ
รับรองจากสมาคมนี้ หลักจรรยาบรรณดังกล่าวประกอบด้วย
1. บริ การย่ อมมาก่อนผลประโยชน์ อื่นใด มี ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตในวิ ชาชีพโดยไม่ คํ านึ งถึ ง
ประโยชน์ส่วนตัว ให้ความสนใจต่อผู้ป่วย (ลูกค้า) โดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพื่อนําชื่อเสียง
เกียรติคุณมาสู่ตนเอง สู่สมาคม และสู่วิชาชีพเวชระเบียน
2. เก็บรักษาเวชระเบียนที่อยู่ในความดูแลของตนโดยถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (ความลับ) โดยไม่
มีการเปิดเผยหรือทําลาย นอกจากจะเป็นไปตาม กฎระเบียบ อายุความ หรือนโยบายของผู้บริหาร
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา (นายจ้าง) มอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
4. หลีกเลี่ยงการกระทํา หรือการปกปิดการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อจริยธรรมอันดี

6

เพ็ญพร คูณขาว,ปานทิพย์ สวัสดิ์มงคล, วันดี วันศรีสุธน, ปัทมา สันติวงศ์เดชา, วราภรณ์ ปานเงิน. ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ
ในการให้รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตายของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช: เวชบันทึก, โรงพยาบาลศิริราช, พฤษภาคม-สิงหาคม
2553, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2. หน้า 79-85.
7
ที่มา : ชมรมเวชระเบียนและสถิติแห่งประเทศไทย
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5. เปิดเผยข้อมูลในเวชระเบียนต่อผู้เป็นเจ้าของเวชระเบียนโดยตรง (ตัวผู้ป่วย) ไม่เปิดเผยข้อมูล
ในเวชระเบี ยนโดยไม่ จํ าเป็ น ยกเว้ นจะเป็ นการใช้ เพื่ อเป็ นหลั กฐานตามกฎหมาย หรื อเป็ นไปตาม
กฎระเบียบอื่น ๆ
6. รักษากฎระเบียบต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการเวชระเบียนอย่างเคร่งครัด
7. ยอมรับเงินค่าบริการต่าง ๆ เฉพาะที่กําหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งตน
ควรจะได้ตามหน้าที่
8. หลีกเลี่ยงการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลอื่น และไม่แสดงอํานาจการตัดสินใจที่
นอกเหนือขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
9. พยายามแสวงหาความรู้เพิ่มเติม หมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อการบริการ
ทางสาธารณสุขที่ดีมีสุขภาพ
10. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ ตลอดจนการ
เผยแพร่สาขาวิชาชีพเวชระเบียนให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะ
11. ในฐานะเจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ความลับ) ของผู้ป่วย และ
เผยแพร่ข้อมูลขององค์กรในลักษณะภาพรวมทั้งหมด
12. การบอกกล่าวความจริงอย่างละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ ของตนต่อ
ผู้บังคับบัญชา (นายจ้าง) หรือว่าที่นายจ้างในอนาคต
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บทที่ 3
กฎหมายเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law)
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy) นั้ นอยู่บนพื้ นฐานทางความคิ ดของความสัมพันธ์
ระหว่ างปั จเจกชน (Individual) กั บสั งคมส่ วนรวม สั งคมจึ งมี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องจั ดวางกลไกให้
ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการเคลื่อนไหว ของข้อมูล และความมั่นคงของ
ประเทศ สามารถดําเนินไปได้อย่างกลมกลืนและสอดคล้อง
1. กฎหมายต่างประเทศ
ICCPR : International Covenant on Civil and Political Rights (กติกาสากลระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง) โดยมีสาระสําคัญในส่วนของการใช้ Internet ดังนี้
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
จากทั้ งกติ กาสากลระหว่ างประเทศว่ าด้วยสิ ทธิ พลเรือนและสิ ทธิ ทางการเมื อง (ICCPR :
International Covenant on Civil and Political Rights) และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 จะให้สิทธิประชาชนคนไทยเข้าถึงข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล ได้อย่างมีเสรีภาพ แต่การกระทํานั้นต้องไม่
ไปก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นจนเกินไปมิฉะนั้นก็เป็นการกระทําผิดกฎหมายได้
2. กฎหมายไทย
ประเทศไทยยังมีกฎหมายที่สามารถนํามาปรับใช้กคั ุ้มครองส่วนบุคคล 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 ซึ่งสิ ทธิมนุษยชนทั้ง 2
ประการ ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไว้ในมาตราดังนี้
มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ ส่วนตัว
มาตรา 36 เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา 37 เสรีภาพทางความคิดในการถือศาสนา/ความเชื่อ
มาตรา 45 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการ
สื่อความหมายโดยวิธีอื่น
มาตรา 46 เสรีภาพของสื่อ
สาระสําคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การคุ้มครองสิทธิของบุคคลในความเป็นส่วนตัว (Right of Privacy) เสรีภาพในการไหลเวียนของ
ข้อมูลข่าวสาร (Free Flow of Information) และความมั่นคงของประเทศ (National Security) เพื่อเป็น
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่มั่นคงในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เนื่ องจากเป็ นกฎหมายที่ อยู่ บนพื้ นฐานของเทคโนโลยี สารสนเทศ จึ งมี ความจํ าเป็ น ที่ จะต้ องอาศั ย
ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดังกล่าว
มาตรา 30 วรรคหนึ่ง “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน”
มีความหมายว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสิทธิการศึกษา สิทธิใน
กระบวนการยุ ติ ธรรม และนอกจากนี้ ยั งได้ มี การกํ าหนดความคุ้ มครองสิ ทธิ ต่ างๆของ บุ คคลไว้ ด้ วย
โดยเฉพาะข้ อมู ลส่ วนตั ว เช่ น ข้ อมู ล การเงิ น เป็ นต้ น โดยเฉพาะข้ อมู ล ด้ า นสุ ขภาพนั้ นถื อได้ ว่ า มี
ความสําคัญอย่างมาก ซึ่งในกฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ 5 หลัก ดังนี้
“การกล่าว หรือ ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็น
การละเมิดหรือกระทบสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทํา
มิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อีกทั้งบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ทั้งนีต้ ามที่กฎหมายบัญญัต”ิ
จากหลักที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียนอยู่ ใน
เรื่องของข้อมูลในเวชระเบียนนั้นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่ว่าจะเป็นของชายหรือ
หญิง เว้นแต่มีเหตุจําเป็น ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองไว้อย่างชัดเจน
2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550
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เป็นกฎหมายที่บัญญัติขอบเขตของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวข้องเรื่อง
สิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ ได้แก่
- การให้ความยินยอมรับการบริการสาธารณสุขของผู้รับบริการ
- การเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล
- การมีสิทธิรับทราบข้อเท็จจริงการให้บริการสาธารณสุข
- ลักษณะวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
เนื่ องจากข้ อมู ล ด้ า นสุ ข ภาพเป็ น ข้ อมู ล ของสุ ข ภาวะ ประวั ติ สุ ข ภาพ ประวั ติ ก ารรั บ การ
รักษาพยาบาล ซึ่งจัดได้ว่าเป็นความลับส่วนบุคคล มีความสําคัญทั้งทางการแพทย์และทางด้านการจัดการ
งานต่างๆ โดยยังอาจมีความสําคัญต่อชีวิตได้ เช่น ในเรื่องปัญหาของการรับมรดกเอง หรือเป็นเจ้ามรดก
หรือ รับสิทธิต่างๆอันพึงมีพึงได้ของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนจะสําคัญมากน้อยแค่ไหนจะกล่าวให้ทราบ
ในภายหลัง และยังมีในเรื่องของการให้ความยินยอมรับการบริการฯ ด้วยเช่นกัน เพราะปัจจุบันมีปัญหา
ร้องเรียน หรือแม้แต่ฟ้องร้องเป็นคดีความขึ้นสู่ศาลกันมากมายหลายคดีและมีหลายคดีที่ทางสถานบริการ
ด้ า นการสาธารณสุ ข หรื อบุ คลากรด้ า นการสาธารณสุ ข เองต้ องตกเป็ น ฝ่ า ยที่ ต้ องรั บ ผิ ด ชอบ สื บ
เนื่องมาจากการที่ขาดหลักฐานเอกสารต่างๆ มายืนยัน เพราะส่วนใหญ่มักจะอ้างว่า สถานบริการด้านการ
สาธารณสุ ข หรื อ บุคลากรด้ านการสาธารณสุ ขให้การรั กษาที่ ไม่ ถูกต้ องและประมาทเลินเล่ อ โดย
ผู้ รั บบริ การไม่ อาจโต้ แย้ งหรื อคั ดค้ านได้ เลย จึ งต้ องมี การแจ้ งข้ อมู ลต่ าง ๆ รวมถึ งการให้ โอกาสแก่
ผู้รับบริการที่จะตัดสินใจรับหรือไม่รับบริการดังกล่าวได้ ทําให้ต้องมีเอกสารในการยินยอมรับการบริการ
ด้านการสาธารณสุขประกอบกับเอกสารอื่น ๆ ในงานเวชระเบียนด้วย
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
เหตุที่พระราชบัญญัติฉบับนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน ก็เพราะว่าตามที่
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติขอบเขตไว้ว่า บุคคลใดก็ตามที่มาขอรับบริการ
สาธารณสุข หรือ จะถูกใช้ในงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข ต้องให้ความยินยอม หรือ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้มาขอรับบริการตามลําดับ รวมทั้งผู้มาขอรับบริการมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงใด ๆ ก่อนที่
ทางสถานบริการฯจะให้บริการด้วย จึงต้องมีการทําหนังสือยินยอม หรือ ไม่ยินยอมรับบริการสาธารณสุข
ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ หนังสือยินยอมดังกล่าวจัดว่าเป็นนิติกรรมสัญญารูปแบบหนึ่งซึ่งอาจระบุข้อความใด ๆ อัน
เป็นเงื่อนไข หรือ ความตกลงไว้ในหนังสือยินยอมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ในบางกรณีอาจจะไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น มีข้อความว่าหากเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้รับบริการไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด
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ๆ เอาแก่ผู้ให้บริการได้ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงต้องนําพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมมาคํานึง
ประกอบกับการจัดทําสัญญา หรือ หนังสือดังกล่าว เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา
4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ส่วนหนึ่งของงานเวชระเบียนจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่แสดงสถานะของบุคคล เช่น ชื่อสกุล
สถานภาพสมรส หรืออํานาจกระทําการใด ๆ ของผู้รับบริการ ฯ ที่จะกระทําได้เช่น อํานาจที่จะให้ความ
ยินยอมของผู้รับบริการฯ ที่เป็นผู้เยาว์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลถึงความสมบูรณ์ถึงเอกสารหลักฐาน การกระทํา
ใด ๆ หรือ แม้แต่การดําเนินการในส่วนที่เป็นสิทธิที่ผู้รับบริการฯจะพึงได้รับ เช่น สิทธิตามประกันสังคม
เป็นต้น
โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นโดยตรงก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เพราะว่าเป็นกฎหมายที่กําหนดบทบาท หน้าที่ การรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การกระทําการใด ๆ
เช่น นิติกรรม สัญญา สภาพบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไปเป็นประจําอยู่แล้ว
โดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางด้านงานเวชระเบียนและการให้บริการในด้านต่างๆ จะมี ดังนี้
1) สภาพบุคคล : สิทธิและหน้าที่ของผู้เยาว์โดยที่ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์
นี้มีความหมายว่า ผู้เยาว์คือ บุคคลที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
2) นิติกรรมสัญญา : ซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่ต้องดูควบคู่กับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่
เป็นธรรม พ.ศ. 2540
3) การละเมิด : เป็นเรื่องที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการจากบุคลากร หรือ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเกิ ดจากความประมาทเลินเล่อ หรือ จงใจก็ตาม อีกทั้งยังกําหนด
ขอบเขตของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่าจะเรียกร้องอะไรได้บ้าง
4) อํานาจผู้ปกครอง : ใช้ในเรื่องของอํานาจการให้ความยินยอมในกรณีที่ผู้มาขอรับบริการเป็น
ผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถหรือ บุคคลวิกลจริต ซึ่งส่วนรายละเอียดจะกล่าวในภายหลัง
5. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the right of the child)
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบ
มากที่สุดในโลก โดยทุกประเทศในโลกได้ให้สัตยาบัน ยกเว้นประเทศโซมาเลีย และสหรัฐอเมริกา ในปี
พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ โดยระบุความละเอียดของสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ
ไว้ว่าทุกประเทศต้องรับประกันเด็กในประเทศของตน หนึ่งในนั้นได้แก่ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด กล่าวคือ การ
ได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ดีนั่นเอง
ในอนุสัญญาฉบับนี้ ความหมายของเด็กจะต่างกับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตรงที่ว่า
เด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่จะได้บรรลุนิติ
42

กฎหมายที่เกีย่ วกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข

ภาวะโดยเหตุอย่างอื่นที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ซึ่งจะกล่าวในภายหลังอันจะมีผลในเรื่องของขอบเขตอํานาจ
หรือ สิทธิของเด็กที่จะเข้ามาขอรับบริการจากสถานพยาบาลว่า สามารถกระทําเองได้เพียงใด
6. คําประกาศสิทธิผู้ป่วย
สิทธิ หมายถึง ความชอบธรรมที่บุคคลใช้ยันกับผู้อื่นเพื่อคุ้มครอง หรือ รักษาผลประโยชน์อัน
เป็นส่วนอันพึงมีพึงได้ของบุคคลนั้น
สิทธิผู้ป่วย จึงหมายถึง ความชอบธรรมที่ผู้ป่วยซึ่งรวมถึงผู้ที่ไปรับบริการด้านสุขภาพต่างๆจะพึง
ได้รับ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่ละเมิดถึงสิทธิของผู้อื่น แม้ว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ป่วยและผู้ใช่บริการด้านสุขภาพสาขาต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเกื้อกูลกัน น้ําใจ และ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แต่ความสลับซับซ้อนทางสังคม และกระแสของวัฒนธรรมทางธุรกิจนั้นได้เพิ่มขยาย
ความขัดแย้งทางจริยธรรมมากขึ้น ทําให้ต้องมีบทบัญญัติทั้งในทางกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และข้อบังคับทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อจัดระเบียบการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และบริการด้านสุขภาพต่างๆให้เข้าใจชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในหลายประเทศจึงได้มีการประกาศสิทธิผู้ป่วย หรือกฎบัตรผู้ป่วยขึ้น เพื่อรับรองให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สําหรับประเทศไทยองค์กรสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่
จะรวบรวมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีไทย จัดทําเป็นประกาศ
เพื่อให้รู้ทั่วกันทั้งประชาชน ผู้ป่วย และผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ ทั้งแพทย์พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัช
กร และผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆโดยมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีลดความขัดแย้ง และ
นําไปสู่ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นําไปสู่ผลการรักษาพยาบาลที่ดี
คําประกาศสิทธิผู้ป่วยมี 10 ข้อ ดังนี้
ข้ อที่ 1 ผู้ ป่ ว ยทุ ก คนมี สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ จ ะได้ รั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นมีข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทย ระหว่างผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมรวมไปถึงการให้บริการด้าน
สุขภาพต่างๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดูแลผู้ใช้บริการทุกรายต้องดูแลเป็นอย่างดีอย่างสมเหตุสมผล และตัดสินใจให้การ
ดูแลเป็นราย ๆ ตามความเหมาะสมกับอาการ หรือ โรคที่เป็นด้วยวิจารณญาณและความรู้ในวิชาชี พ
รวมทั้งต้องรู้สิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้รับบริการ เช่น ผู้ยากไร้เด็กอายุ 0–12 ปีหรือ ผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อที่ 2 ผู้ ป่วยมี สิทธิ ที่จะได้รั บบริการจากผู้ประกอบวิชาชี พด้ านสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบั ติ
เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิการเมือง เพศ อายุและลักษณะของความเจ็บป่วย
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ดังนั้น ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการสุขภาพในมาตรฐานที่ดีที่สุดตามฐานานุรูป โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติทั้งนี้มิได้หมายความรวมถึงสิทธิอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น การไม่
ต้องชําระค่ารักษาพยาบาล การพักในห้องพิเศษต่างๆและบริการพิเศษอื่น ๆ เป็นต้น
ข้อที่ 3 ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จากผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผ้ปู ่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอม หรือไม่ยินยอมให้ประกอบวิชาชีพด้า
นสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจําเป็น สิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ตัดสินใจในการทําบําบัดรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้น นับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพต้องอธิบายให้ผปู้ ่วยทราบถึงอาการ การดําเนินโรค วิธีการรักษาความยินยอมของผู้ป่วยนั้นจึงจะมี
ผลตามกฎหมาย ซึ่งเรียกว่าความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว ( Informed Consent) ยกเว้นการช่วย
เหลือในกรณีรีบด่วนฉุกเฉิน ซึ่งจําเป็นต้องกระทําเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยตามข้อ 4 และคําประกาศสิทธิข้อนี้
เองที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ผ้ใู ห้บริการด้านสุขภาพจําต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยเสียก่อน
ข้อที่ 4 ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือรีบด่วน
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันที ตามความจําเป็นแก่กรณีโดยไม่คํานึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอ
ความช่วยเหลือหรือไม่
การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ถือว่าเป็นจริยธรรมแห่งวิชาชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะต้องดําเนินการโดยทันทีเมื่อตนอยู่ในฐานะที่จะให้ความช่วยเหลือได้ การ
ช่วยเหลือในลักษณะเช่นนี้ นับว่าเป็นความจําเป็นในการช่วยชีวิต แม้ว่าจะไม่ได้รับการร้องขอจากผู้ป่วย
ซึ่งบ่อยครั้งก็ไม่อยู่ในสภาพมีสติพอที่จะร้องขอได้ถือว่าเป็นการกระทําโดยความจําเป็น ไม่มีความผิด แต่
การที่ปฏิเสธความช่วยเหลือนับว่าเป็นการละเมิดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชา
ชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 และอาจผิดกฎหมายอาญาได้ด้วย
ข้อที่ 5 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่
เป็นผู้ ให้บริการแก่ตนในสถานพยาบาลต่างๆจะมีผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพต่างๆ หลายสาขา
ปฏิบัติงานร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยกับบุคลากรผู้ช่วยต่างๆ หลายประเภท ซึ่งบ่อยครั้งก่อให้เกิดความ
ไม่แน่ใจและความไม่เข้าใจแก่ผปู้ ่วยและประชาชนทั่วไป ดังนั้นการกําหนดให้ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะสอบถามชื่อ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการแก่ตน จึงช่วยผู้ป่วยในฐานะผู้บริโภคกล้า
ที่จะสอบถามข้อมูลที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการซึ่งไม่มีคุณภาพเพียงพอ
ข้อที่ 6 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่มิได้เป็นผู้ให้
บริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้
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สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย (The right to safety) สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร (The right to be
informed) สิทธิที่จะบอกเลิก (The right to choose) นับเป็นสิทธิทสี่ ําคัญของผู้บริโภคสินค้าและบริการ
ซึ่งรวมถึงการบริการทางด้านสุขภาพ ในวัฒนธรรมปัจจุบัน ผู้ป่วยยังมีความเกรงใจและไม่ตระหนักถึงสิทธิ
นี้ ทําให้เกิดความไม่เข้าใจเมื่อผู้ป่วยขอความเห็นจากผู้ให้บริการต่อสุขภาพของผู้อื่น หรือไม่ให้ความร่วม
มือในการที่ผ้ปู ่วยจะเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือสถานบริการ การกําหนดสิทธิผู้ป่วยในประเด็นนี้ให้ชัดแจ้ง จึง
มีประโยชน์ที่จะลดความขัดแย้งและเป็นการรับรองสิทธิผ้ปู ่วยที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง
ข้อที่ 7 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุข
ภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย สิทธิส่วน
บุคคลที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนี้ ประเทศไทยก็ได้รับรองสิทธินี้ในกฎหมายอาญา
แห่งประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ยังมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 ข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษา จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526 หมวด 3
ข้อ 9 และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งถือได้วา่ สังคมให้ความสําคัญกับสิทธิผู้ป่วยในข้อ
นี้มาก เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่ผู้ป่วยให้ความไว้วางใจต่อแพทย์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
ตนเอง
อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นที่เหนือกว่า เช่น การปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย หรือการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประชาชน
หรือในกรณีที่คุ้มครองอันตรายร้ายแรงของบุคคลอื่น การเปิดเผยข้อมูลต่อศาล การแจ้งข้อมูลต่อบุคคลที่
สามเพื่อคุ้มครองอันตรายร้ายแรงของบุคคลอื่น เป็นต้น โดยนอกจากนี้แล้ว ตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ. 2550 ยั งได้ วางหลั กไว้ ในเรื่ องนี้ ด้วย จึงจํ าเป็ นที่ผู ้ ให้ บริ การด้านสุ ขภาพต้ องมีความ
ระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลด้านนี้ถูกเปิดเผยโดยไม่จําเป็น (ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย) จึงถือได้ว่า คํา
ประกาศสิทธิผ้ปู ่วยข้อนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่องานเวชระเบียนเป็นอย่างมาก
ข้อที่ 8 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วม หรือถอนตัวจากการ
เป็นผู้ถูกทดลองในการทําวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
ในปัจจุบั นมี ความจํ าเป็ นในการทดลองมนุษย์ เพื่ อความก้ าวหน้าในทางการแพทย์มี มากขึ้ น
ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวกับการทดลองในมนุษย์ โดยเฉพาะข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2526 หมวด 1 ข้อ 6 ระบุว่า
“ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทําการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูก
ทดลอง และต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทดลองนั้นๆ”ประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
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มาตรา 9 ก็ มี บั ญญั ติ ในเรื่ องดั งกล่ าวด้ วยเช่ นกั น คื อ “ในกรณี ที่ ผู ้ ประกอบวิ ชาชี พด้ าน
สาธารณสุ ขประสงค์ ใช้ ผู ้ รั บบริ การเป็ นส่ วนหนึ่ งของการทดลองในงานวิ จั ย ผู ้ ประกอบวิ ชาชี พด้ าน
สาธารณสุขต้องแจ้งผู้รับบริการก่อนจึงจะดําเนินการได้
ความยินยอมดังกล่าว ผู้รับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้“
ข้อที่ 9 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน
เวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น
การที่ แพทย์บั นทึ กประวั ติการเจ็ บป่วยและการรักษาต่ างๆ ของผู ้ ป่ วยในเวชระเบี ยนอย่ าง
ละเอียด นับเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและคุณภาพ นับเป็น
มาตรฐานของการประกอบเวชกรรมสากล อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ปรากฏในเวชระเบียนถือเป็นข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งเจ้าของประวัติมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลได้ โดยสิทธินี้ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลในเวชระเบียนอาจมีบางส่วน ซึ่งเป็นการแสดง
ความเห็นของแพทย์ในการรักษาพยาบาลและอาจกระทบต่อบุคคลอื่น ๆ ได้ ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้
ป่วยทราบจะต้องเป็นการละเมิดส่วนตัวของบุคคลอื่น ทั้งนี้รวมถึงกรณีผู้ป่วยยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของ
ตนต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่มกี ารประกันชีวิต หรือสุขภาพ
ข้อที่ 10 บิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน 18
ปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกาย หรือจิตใจ ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ สําหรับผู้บกพร่องทางกายและ
จิตใจนั้น ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล เป็นผู้ดําเนินการแล้วแต่กรณี
ดังจะเห็นได้ว่างานด้านเวชระเบียนนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ ซึ่งถ้าปฏิบัติงานไม่อยู่
ในกรอบของกฎหมายแล้วอาจจะนําความยุ่งยากมาสู่ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานได้ ด้วยเนื่องจากว่า เวช
ระเบียนเป็นเอกสารหลักฐานที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือ
เมื่อมีการร้องเรียน มีการฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาล ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานที่สําคัญในการอ้างอิงเป็น
พยานต่อการสอบสวน หรือ สืบพยาน หากเวชระเบียนนั้นได้กระทําโดยไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายแล้ว
การที่จะอ้างมาเป็นพยานหลักฐานนั้นก็จะมีน้ําหนักน้อย และอาจจะเป็นการพาดพิงถึงการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าทีเ่ วชระเบียนว่ามีความประมาทเลินเล่อ จนทําให้เกิดความเสียหายได้
ในอดีตนั้น บุคคลใดที่ต้องการได้รับการบริการด้านสาธารณสุข เมื่อบุคคลนั้นไปติดต่อขอรับ
บริการจากสถานบริการทางด้านสาธารณสุขสถานบริการนั้นสามารถให้การบริการได้ทันทีแต่ในปัจจุบันได้
มีการตราพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้บัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้ว่า ก่อนที่สถาน
บริการทางด้านสาธารณสุขนั้นจะให้บริการใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่มาขอรับบริการก่อน ด้วย
เหตุนี้จึงเกิดประเด็นปัญหาตามมาอีกว่า ในกรณีที่ผู้มาขอรับบริการที่เป็นเด็ก ซึ่งยังมีอายุไม่ครบ 20 ปีี
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บริบูรณ์นั้ น จะถูกกํ าจัดสิทธิบางประการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่กําหนดขอบเขต
อํานาจกระทําการใด ๆ ของผู้เยาว์ไว้โดยการลงชื่อให้ความยินยอมถือว่าเป็นการทํานิติกรรมอย่างหนึ่ง แต่
ทั้งนี้กฎหมายได้เปิดช่องไว้ว่า “ ผู้เยาว์สามารถกระทําการใด ๆ อันเป็นการเฉพาะตัวของผู้เยาว์ได้เอง”
ดังนั้น จึงถือว่า การขอรับบริการทางด้านสาธารณสุขนั้น เป็นการเฉพาะตัวของผู้เยาว์
ในคําประกาศสิทธิผ้ปู ่วยได้กําหนดไว้ว่า “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 ดังนี้
1. ผู้แทนโดยชอบธรรม
2. บิดา มารดาจดทะเบียนสมรส
3. บิดา มารดา มีสิทธิให้ความยินยอมได้ทั้ง 2 คนไม่จดทะเบียนสมรส
4. บิดาจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตร หรือ ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของบิดาโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
5. บิดาเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมได้เช่นเดียวกับมารดาของเด็ก จึงมีสิทธิลงลายมือชื่อใน
เอกสารใด ๆ เพื่อให้ความยินยอมแก่ผ้เู ยาว์
6. ผู้ปกครองที่มีอํานาจตามกฎหมายผู้ที่ดูแลผู้เยาว์อยู่ในขณะนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
(ใช้ในกรณีถ้าไม่มีบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ภาษากฎหมายเรียกว่า ผู้ปกครองดูแล)
การรับบริการจากสถานบริการด้านสาธารณสุขของเด็ก (อายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์) ต้องคํานึงถึง
คําประกาศสิทธิผ้ปู ่วยเป็นสําคัญเพื่อไม่ให้เกิดการขัดสิทธิของผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้แทนโดยชอบธรรม8
- การทําผ่าตัด
8

การรักษาใดที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่นั้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางคณะแพทย์ที่ได้ทําการ
ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นอาการที่ต้องได้รับการรักษาเป็นกรณีพิเศษ ต้องได้รับการรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อน หรือ ต้องมีการผ่าตัดหรือไม่

47

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

- การรักษากรณีที่วินิ จฉัยแล้วพบว่าเป็นโรคร้ายแรง การรักษาที่เกิดจากการบาดเจ็บอย่าง
รุนแรง / สาหัส
- การทําหัตถกรรมพิเศษอื่น ๆ ที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม – การรักษา
อาการเล็กๆ น้อยๆ หรือ อาการไม่รุนแรง
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชระเบียนต้องมีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้ เพราะ
จะทําให้สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาใน
ภายหลัง โดยเฉพาะการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในเวชระเบียน หรือการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับงานเวชระเบียน ซึ่งกฎหมายที่สําคัญ ได้แก่
1. กฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร์และการใช้นามสกุล
ส่วนหนึ่งของการดําเนินงานด้านเวชระเบียน จําเป็นต้องใช้ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์์ประกอบ
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทราบตัวบุคคล ภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู่ของบุคคล ซึ่งทางงานเวช
ระเบียนถือว่ามีความสําคัญในระดับหนึ่ง ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าชื่อ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ให้นายทะเบียนทราบก่อน จะทําการเปลี่ยนแปลงเองโดยพลการไม่ได้9 เพราะมีผลต่อความสัมพันธ์ในเรื่อง
ของสิทธิในครอบครัว เช่น อํานาจปกครองบุตร มรดก หรือ สิทธิต่าง ๆระหว่างสามีภรรยา เป็นต้น แต่ถ้า
หลักฐานทางทางทะเบียนราษฎร์์กับข้อมูลที่ผ้มู าขอรับบริการแจ้งไม่ตรงกันในเรื่องของคํานําหน้านามหญิง
ในหลักฐาน ไม่ตรงกับที่ผู้มาขอรับบริการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ในการกรอกข้อมูลในเวชระเบียนให้ยึดตามที่
ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์เป็นหลัก (ให้ยึดเป็นหลักใช้ในเรื่องนามสกุลด้วย) จากที่กล่าวมา
ทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังนี้
1. นามสกลของหญิง แต่เดิมนั้น หญิงใดทําการสมรสถูกต้องตามกฎหมาย คือ แต่งงานโดยจด
ทะเบียนสมรส ให้หญิงนั้นใช้นามสกุลของสามี ต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505 ให้
ผู้หญิงคนใดก็ตามที่จดทะเบียนสมรสกับชายอื่นมีสิทธิที่จะใช้นามสกุลของตน หรือ นามสกุลของสามี
หรือ นามสกุลทั้งของตนเองและของสามีไปพร้อมกันได้ แต่ถ้าแต่งงานโดยไม่จดทะเบียนสมรส ผู้หญิงคน
นั้นยังคงต้องใช้นามสกุลเดิมของตนเอง
2. นามสกลของเด็กแรกเกิด เมื่อเด็กเกิดมาลืมตาดูโลกและมีชีวิต มีลมหายใจ ตามกฎหมายแล้ว
ถือว่าเด็กนั้นเริ่มสภาพบุคคลสามารถมีสิทธิหน้าที่ต่างๆ 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 ดังนี้
กรณี ที่ 1 บิ ดามารดาของเด็ กไม่ จดทะเบี ยนสมรสกั นเด็ กที่ เกิ ดจากบิ ดามารดากรณี นี้ ตาม
กฎหมายเรียกว่า บุตรนอกสมรส หรือ บุตรนอกกฎหมาย ซึ่งถือว่าบิดาของเด็กนั้นยังไม่เป็นบิดาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยบิดาสามารถมีสิทธิที่จะฟ้องไม่รับหรือรับเด็กบุตรของตนได้หรือ เด็กสามารถฟ้องว่า
ชายผู้นั้นไม่ใช่บิดาของตนได้ ทําให้สถานะของเด็กกับบิดาเด็กยังไม่แน่นอนซึ่งสามารถเกิดเหตุการณ์ผัน
แปรได้ตลอดเวลาจนกว่าจะเลยระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้ ทําให้บิดาสามารถที่จะไม่ให้หรือให้เด็กมี
สิทธิที่จะได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากตนหรือในเรื่องที่เกี่ยวกับมรดกของตนได้10
ดังนั้น ในการใช้นามสกุลของเด็กนั้นให้ใช้นามสกุลของมารดาเด็ก ถ้าจะใส่ชื่อนามสกุลของบิดา
เด็กต้องได้รับความยินยอมจากบิดาเด็กก่อน ซึ่งอาจให้ความยินยอมด้วยวาจาโดยไม่ต้องทําเป็นหนังสือก็
ได้และถ้าบิดาเด็กเป็นคนแจ้งเกิดเองก็ยิ่งทําให้การบันทึกนามสกุลของเด็กในหลักฐานทางเวชระเบียนนั้น
ง่ายขึ้น แต่หากบิดาไม่ยินยอมให้ใช้นามสกุล หรือ ปฏิเสธการรับเลี้ยงหรือไม่รับว่าเด็กเป็นบุตรของตน ให้
ใช้นามสกุลของมารดา หรือญาติทางมารดาของเด็กได้โดยที่ญาติของมารดาเด็กได้ให้ความยินยอมเป็น
หนังสือแล้ว
กรณีที่ 2 บิดามารดาของเด็กจดทะเบียนสมรสกัน เด็กสามารถใช้นามสกุลของทั้งบิดา หรือ
มารดาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากใคร สุดแต่ที่บิดามารดาเด็กจะเลือกว่าจะให้ใช้นามสกุลของใคร
ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเด็กจะมีสิทธิที่ดีกว่าในกรณีที่ 1
2. กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
สัญชาติถือเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของข้อมูลทางทะเบียนราษฏร์ โดยในปัจจุบันมีคนงานต่าง
ต้องเข้ามาทํางานในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ซึ่งในบางครั้งได้มาสมรสกับคนไทย แล้วมีลูกด้วยกัน ทํา
ให้มีปัญหาว่า เด็กที่เกิดมาจะมีสัญชาติอะไร ยิ่งไปกว่านั้น มีการพบว่า มีคนไทยบางคนถึงขั้นรับจ้างเป็น
พ่อของเด็กหรือแม่ของเด็ก โดยเข้าใจว่า ถ้าพ่อ หรือ แม่เป็นคนไทย เด็กที่เกิดมาจากคนต่างด้าวจะได้รับ
สัญชาติไทย เหตุที่ต้องให้ความสําคัญกับสัญชาติกับงานข้อมูลเวชระเบียนนั้นก็คือ เรื่องของสิทธิเบิกค่า
รักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิต่ างๆ ของเด็กจะได้ รับหลักกฎหมายในเรื่องของสั ญชาตินั้ นกําหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสัญชาติไทย พ.ศ. 2508 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อปีพ.ศ. 2535 โดยมีหลักการได้มาซึ่ง
สัญชาติไทยของเด็ก มี 2 วิธีคือ
1.) หลักสืบสายโลหิต มี 2 กรณี
10
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กรณีที่ 1 บิดาเป็นสัญชาติไทย แต่มารดาเป็นคนต่างด้าว
- เด็ กที่ เกิ ดมาจะได้ สั ญชาติ ไทยก็ ต่ อเมื่ อ บิ ดาและมารดาจดทะเบี ยนสมรสกั นถู กต้ องตาม
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 ก็ จัดอยู่ในข้อยกเว้นของหลักดินแดนที่ ไม่ สามารถเอาเรื่อง
ดินแดนมากล่าวอ้างได้ว่า ลูกของตนเกิดบนแผ่นดินไทย ย่อมได้สัญชาติไทย อีกทั้งยังเป็นการขัดกับหลัก
สายโลหิตด้วยข้างต้น
3. กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ในบางครั้งประชาชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ จําเป็นต้องใช้ข้อมูลหรือเอกสารทางด้านเวช
ระเบียน เพื่อไปประกอบการดําเนินการหรือปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆแต่ด้วยติดที่ว่า ข้อมูลทางด้านเวช
ระเบียนจัดเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นในการที่จะทําการเปิดเผย ส่งมอบข้อมูล หรือ
เอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง อีกทั้งในปัจจุบันได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ทางข้ อมู ล เวชระเบี ย นอยู ่ คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อมู ล ข่ า วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่ก็ยิ่งต้องตระหนักในเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้นไปกว่
าเดิม เพราะหากมีการเผยแพร่ออกไปให้กับผู้ที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล ก็อาจจะเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่อผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้โดยไม่รู้ตัว อีกทั้งยังถือว่าเจ้าหน้าที่ได้กระทําผิดกฎหมายด้
วย ดังนั้น หลักเกณฑ์ของการเปิดเผยข้อมูลด้านเวชระเบียนแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ
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4.กฎหมายสุขภาพแห่งชาติ
เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 มีข้อบัญญัติอยู่ตอนหนึ่งว่า กรณีที่ทาง
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้มาขอข้อมูลหรือเอกสาร “ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้
ใดจะนําไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไป
ตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือ มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ผู้ใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่ าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอ
เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้” 11
จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นทําให้เห็นข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลนั้นถือว่าเป็นความลับ
ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ในบางกรณีนั้นหน่วยงานของรัฐก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ข้อมูลด้า
นสุขภาพของบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่างๆ เช่น การพิจารณาเงินค่าทดแทนตามกฎหมายเงิน
ค่าทดแทน การนั่งพิจารณาคดีของศาล การสืบสวน สอบสวนพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน เป็น
ต้น จึงทําให้เกิดปัญหาว่าข้อมูลด้านสุขภาพที่ถือว่าเป็นความลับ อันต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 จะสามารถเปิดเผยให้กับทางหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอข้อมูลดังกล่าวกับทาง
สถานบริการสาธารณสุขได้หรือไม่
เมื่อพิจารณาด้วยข้อบัญญัติตามกฎหมายต่างๆ พบว่ามีการให้อํานาจของเจ้าพนักงานในการที่จะ
เรียกข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ได้ เช่น อํานาจของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 บัญญัติให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีอํานาจสั่งให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องส่งเอกสารหรือข้อมูลที่จําเป็นมาพิจารณาได้ และในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 ดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจในการมีหนังสือสอบถาม หรือ เรียกบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือ ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือ สิ่งอื่นที่จําเป็นมาเพื่อประกอบการ
พิจารณา แต่ในระหว่างสถานพยาบาล หรือ คณะแพทย์ที่ทําการรักษาจะขอข้อมูลนั้นจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน เพราะว่าไม่มีกฎหมายใดให้อํานาจไว้ แม้แต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่
าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ก็ตาม เนื่องจากว่ามี พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้
กําหนดห้ามมิให้ยกอํานาจ หรือสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้นมาอ้าง
สิทธิในการขอข้อมูลสุขภาพดังกล่าวได้เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นและฉุกเฉินอย่างยิ่งในการที่ต้องใช้ข้
อมูลเวชระเบียนเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
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ดังนั้น ตามอํานาจทางกฎหมายนั้นถือได้ว่า เจ้าพนักงานมีอํานาจในการขอดูเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 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
ประกันทีส่ ูงกว่านั้น 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 ซึ่งผู้มาแจ้งอ้างว่าเป็นชื่อจริงของตนตามบัตรประจําตัวประชาชน แต่ที่ระบุไว้ในหลักฐานที่ทาง
สถานพยาบาลเก็บไวเป็นชื่อเล่น โดยชื่อทั้งสองเป็นของคนๆ เดียวกัน เป็นต้น
12
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จากตัวอย่างข้างต้นดังกล่าว ทําให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดปัญหาขึ้นมาได้แม้ว่าผู้ที่มา
ขอข้อมูลจะยืนยันว่าตนเป็นเจ้าของข้อมูลที่แท้จริงก็ตาม แต่เจ้าหน้าทีก่ ็ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือเอกสารได้
เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้มายืนยันกลับไป และด้วยเหตุที่ว่าหลักฐานทางเวช
ระเบียนเหล่านี้ความจําเป็นต่อการติดต่อกับหน่วยงานราชการ การสมัครงาน การเข้าศึกษาต่อในทุก
ระดับชั้น การทําประกันชีวิต จนถึงการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ที่มาขอข้อมูล หรือเอกสารเวชระเบียนนั้น
จําเป็นต้องใช้และทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถให้ได้ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้ว แต่ปัญหาทุกอย่างมี
ทางออก จึงสามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้
กรณีที่ผ้มู าติดต่อ ฯ ทําหลักฐานบางอย่างสูญหาย หรือ นํามาไม่ครบ
1. หลักฐานที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ชัดเจน คือ
1.1 บัตรประจําตัวประชาชน
1.2 บัตรประจําตัวข้าราชการ
1.3 บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.4 บัตรประจําตัวผู้ขับขี่รถ หรือ บัตรใบอนุญาตขับขี่
1.5 หรือบัตรประจําตัวอื่น 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 หลายอย่างแล้วแต่กรณีดังนี้
ก.กรณี ที่ เกิ ด การสู ญ หายต้ อ งมี ใบสํ า เนาการแจ้ ง - ความจากสถานี ตํ า รวจมาแนบ
ประกอบด้วย เพราะเป็นการยืนยันว่า เอกสารได้สูญหายจริง เพราะว่าถ้าไม่จริงผู้ที่อ้างก็จะมีความผิดฐาน
แจ้งความเท็จ โดยถือว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลไปได้กระทําโดยใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้ว หาก
เกิดข้อผิดพลาดเป็นประการใด ก็ไม่มีผลต่อเจ้าหน้าที่
ข. หนังสือรับรองว่าเป็นสามีภรรยากันจริง โดยให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้ออก
หนังสือรับรองให้คือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กํานันที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับผู้ทอี่ ้าง
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) ต้องให้นายซ่อนกลิ่นไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันว่าเอกสารดังกล่าวได้สูญหายไป
2) ให้นายซ่อนกลิ่นไปขอหนังสือรับรองว่าตนเป็นบิดาของเด็กจริง จากผู้ใหญ่บ้าน หรือกํานัน
ของหมูบ้านกระโดง
3) ให้ นายซ่ อนกลิ่ นไปขอหนั งสื อรั บรองการศึ กษาจากสถานศึ กษาที่ บุ ตรของตนได้ เข้ ารั บ
การศึกษาครั้งล่าสุด
3. การลงลายมือชื่อ หรือการพิมพ์ลายนิ้วมือ ตราประทับ เครื่องหมายแทนการลงลายมือชื่อ
จะต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ หรือเครื่องหมายนั้น อย่างน้อย 2 คน
ดังนั้น ผู้ที่จะมาขอข้อมูลทางเวชระเบียนจะต้องมีหลักฐานที่ใช้ยืนยันสถานภาพของตนเองให้
ชัดเจน หรือถ้าเป็นผู้อื่นมาขอข้อมูลก็ต้องมีหนังสือยินยอมโดยต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร (ทําเป็น
หนังสือ) ซึ่งตรงจุดนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรอบคอบ และระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพื่อป้อง
กันปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง
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บทที่ 4
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีลักษณะเหมือนร่างแหที่แผ่ไปทั่ว และมีจุดที่จะเชื่อมต่อเข้ามาได้อย่าง
มาก โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่เดิม ซึ่งผู้ที่รับการเชื่อมต่อก็จะต้องลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือ
รวมถึงค่าสัมปทานจากรัฐ (ขึ้นกับกฎหมายของแต่ละประเทศ) จึงต้องคิดค่าบริการจากคนที่มาต่อผ่าน
ตามสมควร เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงของเครือข่ายต่าง ๆ เข้าหากันหลายพันหลายหมื่นเครือข่าย มี
ข้อมูลข่าวสารวิ่งอยู่ระหว่างเครือข่ายเป็นจํานวนมาก การส่งข่าวสารลงใน เครือข่ายนั้นอาจทําให้ข่าวสาร
กระจายเดินทางไปยังเครือข่ายอื่น ๆ อีกเป็นจํานวนมาก หรือแม้แต่การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
หนึ่ ง ก็ อาจจะต้ องเดิ นทางผ่ านเครื อข่ าย อี กหลายเครื อข่ ายกว่ าจะถึ งปลายทาง ดั งนั้ น ผู้ ใช้ บริ การ
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) และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา 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) มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบ ทําให้เป็นมาตรฐานของวิธีการติดต่อ ใน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งปัจจุบัน จึงสังเกตได้ว่า ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่จะต่อ
อินเทอร์เน็ตได้จะต้องเพิ่ม TCP/IP ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP คือข้อกําหนดที่ทําให้คอมพิวเตอร์ทั่วโลก
ทุก platform สื่อสารรู้เรื่อง 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) ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นกลุ่มหนึ่ง เพื่อทําการศึกษาจัดรูปแบบมาตรฐาน และพัฒนา
สถาปัตยกรรมเครือข่าย และในปี ค.ศ.1983 องค์กร ISO ก็ได้ออกประกาศรูปแบบของสถาปัตยกรรม
เครือข่ายมาตรฐานในชื่อของ "รูปแบบ OSI" (Open Systems Interconnection Model) เพื่อใช้เป็น
รูปแบบมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ ทําขึ้นมาเพื่อสร้างมาตรฐานการสื่อสารเครือข่าย
อักษร "O" หรือ " Open" ก็หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งสามารถ "เปิด" กว้าง
ให้ คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์อื่นที่ใช้มาตรฐาน OSI เหมือนกันสามารถติดต่อไปมาหาสู่ระหว่าง
กันได้ โดยมีแนวคิดเป็นแบบ Layer และในแต่ละ Layer จะมีหน้าที่การทํางานที่ต่างกัน
2. แนวคิดเกี่ยวกับเลเยอร์กับผลกระทบต่อกฎหมาย
เลเยอร์ (Layer) คือชั้นสื่อสารแต่ละชั้น ซึ่งถูกกําหนดขึ้นมาตามบทบาทที่แตกต่างกัน แต่ละชั้น
ต้องทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่ง ฟังก์ชันแต่ละอย่างในชั้นสื่อสารใดๆจะต้องกําหนดขึ้นมา
โดยใช้แนวความคิดในระดับสากลเป็นวัตถุประสงค์หลัก ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละชั้นฯ จะต้อง
กําหนดขึ้นมาเพื่อจํากัดปริมาณการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลกระทบข้างเคียงระหว่างการติดต่อให้น้อย
ที่สุด โดยที่จํานวนชั้นสื่อสารจะต้องมีมากพอที่จะแยกฟังก์ชันการทํางานที่แตกต่างกันให้อยู่คนละชั้นฯแต่
จะต้องไม่มีมากเกินความจําเป็น
ในชั้นสื่อสารที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ เครือข่ายข้อมูลที่จัดการโดยหน่วยงานนานาชาติ
เครื อข่ ายชั้ นนี้ จะมี ผลกระทบต่ อกฎหมายต่ํ าสุ ด ผู้ รั บผิ ดชอบด้ านการจั ดมาตรฐานสากล เช่ น ISO
(International Standard Organization) เป็นหน่วยงานอาสาสมัคร ไม่มีสนธิสัญญาใดบังคับ มี
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กรรมการด้ านเทคนิ คซึ่งเป็นผู้ เชี่ ยวชาญด้ านสาขาต่ างๆ ประมาณ 200 คน คณะทํางานอาสาสมั คร
ประมาณ 1 แสนคน มีองค์กรควบคุมมาตรฐานของประเทศต่างๆเป็นสมาชิก 89 ประเทศ เช่น ANSI, BSI,
AFNOR, DIN ได้ออกมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ไปแล้วมากกว่า 5000 รายการ
ในชั้นสื่ อสารที่ โครงสร้างดํ าเนินการโดย ISP ผู้ให้เข้าถึงบริการทางอินเตอร์ เน็ท จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ การจัดการต่างๆ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ผู้ให้บริการเชื่อมต่อ ISP แต่ละราย
ก็เก็บค่าบริการไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการเชื่อมต่อและเงื่อนไขบริการแก่คนอื่นๆ 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 ไปยังบัญชีอินเทอร์เน็ตของผูร้ ับ
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 จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไป
ยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งในระบบ การสั่งไฟล์นี้อาจเป็นการส่งผ่านเครื่องใด ๆ ในระบบมาไว้ยังเครื่อง
ของเรา ซึ่งเรียกว่า ดาวน์โหลด (Download) หรือส่งผ่านจากเครื่องเราไปยังเครื่องอื่นๆ ในระบบ เรียกว่า
การอัพโหลด (Upload)
4. การทํางานข้ามเครื่อง (TelNet) บริการที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
อื่นๆ ตั้งอยู่ไกลออกไปเพื่อเข้าใช้งานเครื่องอื่น ๆ ได้ทั่วโลกเหมือนกับเราไปที่เครื่องนั้นเอง 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 ได้ส่งข่าวติดต่อกันและแลกเปลี่ยนแนวคิด
7. การค้นหาข้อมูลและไฟล์ข้อมูล(Gopher/Archie) เป็นบริการสืบค้นข้อมูล โกเฟอร์ (Gopher)
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเพียงค้นหาทีละหัวข้อ แต่ละหัวข้อจะมีเมนูย่อย ๆ ให้เลือก อาร์ชี
(Archie) ผู้ใช้บริการทราบเพียงรายละเอียดบางอย่างก็จะแสดงรายชื่อออกมาให้ผู้ใช้ทราบ ว่าอยู่ที่ใดบ้าง
การใช้งานระบบเครือข่ายที่ออนไลน์ และส่งข่าวสารถึงกันจํานวนมาก ย่อมมีผู้ที่มีความประพฤติ
ไม่ดีปะปน และสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้อื่นอยู่เสมอ หลายเครือข่ายจึงได้ออกกฎเกณฑ์การใช้งานภายใน
เครือข่ายเพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายของตนยึดถือและปฏิบัติตามการสร้ากฎเกณฑ์ก็เพื่อให้สมาชิกโดย
ส่วนรวมได้ รับประโยชน์ สูงสุด ดั งนั้น ผู้ ใช้ อินเทอร์เน็ตทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายใดจะต้องเข้าใจ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับของเครือข่ายนั้น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมใช้บริการคนอื่นและจะต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองที่เข้าไปขอใช้บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในฐานะที่เป็นผู้ใช้งาน เมื่อบุคคลได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ดีจะต้อง
เข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่แต่ละเครือข่ายย่อยวางไว้ด้วย ไม่พึงละเมิดสิทธิ์หรือกระทําการใดๆ ที่สร้างปัญหา
หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่แต่ละเครือข่ายวางไว้ และจะต้องปฏิบัติตาม คําแนะนําของผู้บริหารเครือข่าย
ย่อยๆนั้นอย่างเคร่งครัด
ในชั้นสื่อสารระดับผู้ใช้ ซึ่งอยู่ในรูปของหน้าต่างในการบริการ และรูปแบบทางอิเลคทรอนิกส์ที่
ซึ่งสามารถทางการค้าทางพาณิชย์ได้
ตัวอย่างของโมเดล OSI มี 7 Layers ดังนี้
Layer 1: Physical Layer ทําหน้าที่เชื่อมต่อผ่าน Physical Medium รับผิดชอบแปลงบิตเป็น
สัญญาณ เรื่องของการ 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 (Endto-End), จัดการในเรื่อง 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 รับผิดชอบในเรื่องรูปแบบและ Format ของข้อมูล การทํา
Encryption รวมถึงการทํา Data Compression ให้อยู่ในรูปแบบที่สื่อสารได้
Layer 7: Application Layer ทําหน้าที่เชื่อมต่อกับ Application และผู้ใช้
ระบบเปิดของโมเดล OSI กําหนดโดย International Standard Organization (ISO) เป็น
รูปแบบโครงสร้างมาตรฐานสากลสําหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7
ชั้น
สําหรับ TCP หรือ IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เกิดขึ้น
ประมาณปี ค.ศ. 1969 จากการค้นคว้าวิจัยของ Defense Advanced Research Projects Agency
(DARPA) เป็นผู้พัฒนาเครือข่ายประเภท Packet Switching เครือข่ายแรกที่พัฒนาขึ้นมาชื่อว่า
ARPANET ซึ่งเป็นรากฐานของเครือข่าย Internet ในปัจจุบันนี้ ไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของในการ
กําหนดความเป็นมาตรฐานการนํามาใช้ TCP/ IP Layer มี 4 Layers ดังนี้
Layer 1: Application Layer
Layer 2: Transport Layer
Layer 3: Internet Layer หรือ Network Layer
Layer 4: Network Access Layer
จากโมเดลข้างต้น สามารถเปรียบเทียบ Layer ได้ ในที่นี้ 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
ข้ อมู ล ร่ ว มกั น ใช้ ทรั พ ยากรทางคอมพิ ว เตอร์ ร่ ว มกั น มี ร ะบบการทํ า งานที่ เรี ยกว่ า “เวอร์ ก โฟล์ ว
(workflow)”
ทั้งนี้ การทํางานขององค์กรมิได้กําหนดขอบเขตเฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น หลายองค์กรนํา
เครือข่ายอินทราเน็ตของตนเองเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การทํางานเชื่อมโยงกับองค์กร
อื่นได้ การทํางานร่วมกับองค์กรอื่นเป็นหนทางของการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อความรวดเร็ว
ความสะดวกสบายในการทํางาน องค์กรจํานวนมากมีโฮมเพ็จของตนเองเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและ
บริการ มีการรับใบคําสั่งซื้อจากภายนอก หรือให้บริการหลังการขายโดยตรงทางเครือข่ายเมื่อนําเครือข่าย
อินทราเน็ตขององค์กรเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายสาธารณะ ย่อมมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร การรักษาความปลอดภัยจึงเป็นระบบที่ต้องคํานึงถึง ถึงแม้ว่าจะต้องเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายของระบบก็จําเป็นต้องทํา เพราะหากเกิดปัญหาในเรื่องข้อมูลข่าวสารหรือการรั่วไหลของข้อมูล
แล้ว ความสูญเสียจะมีมากกว่าระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่มีในขณะเรียกเข้าหาระบบคือ
รหัสพาสเวิร์ด หรือรหัสผ่าน ในการล็ อกอิ นเข้ าสู่ระบบ เช่น เรี ยกใช้ เซิร์ ฟเวอร์เพื่อขอข้อมู ลข่าวสาร
จําเป็นต้องทราบว่าใครเป็นผู้เรียกเข้าหา โดยให้ผู้เรียกป้อนรหัสพาสเวิร์ด ผู้ใช้ทุกคนจะมีรหัสเฉพาะของ
ตน จําเป็นต้องให้ผู้ใช้กําหนดรหัสที่ยากต่อการถอดโดยผู้อื่น (โดยหลักการพื้นฐานควรกําหนดรหัสนี้ให้มี
ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร)
ไฟร์วอล (Fire wall) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บรรจุไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้เป็น
ทางผ่านเข้าออก เพื่อป้องกันการแปลกปลอมของแฮกเกอร์ภายนอกที่จะเจาะเข้าระบบ และยังควบคุม
การใช้ งานภายใน โดยกํ าหนดสิ ทธิ์ ของแต่ ละบุ คคลให้ ผ่ านออกจากระบบได้ ดั งนั้ นเมื่ อมี การนํ าเอา
เครือข่ายอินทราเน็ตขององค์กรเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ต ระบบไฟร์วอลจึงเป็น
อุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยปกติมักใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง
ทําหน้าที่เป็นไฟร์วอล เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะมีการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายสองด้าน ด้านหนึ่งเชื่อม
กับอินทราเน็ต อีกด้านหนึ่งเชื่อมกับ อินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงเป็นเสมือนยามเฝ้าประตูทางเข้าออก เพื่อ
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ตรวจสอบการเข้ า ออกของบุ คคลไฟร์ วอลจะควบคุ ม สิ ทธิ์ และติ ด ตามการใช้ งาน เช่ น กํ าหนดให้
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ได้ในกรอบที่จํากัด และเมื่อเข้ามาก็จะติดตามการใช้งาน หากมีความพยายามจะ
ใช้เกินสิทธิ์ เช่น การล็อกออนไปยังเครื่องที่ไม่มีสิทธิ์ก็จะป้องกันไว้ ขณะเดียวกันอาจเป็นตัวตรวจสอบ
เอกสารหรือข้อมูลบางอย่าง เช่น จดหมาย หรือแฟ้มข้อมูลระบบของไฟล์วอลมีหลายระดับ ตั้งแต่การใช้
อุ ปกรณ์ สื่ อสาร เช่ น เราเตอร์ ทํ าหน้ าที่ เป็ น ไฟร์ วอล เพื่ อควบคุ มการติ ดต่ อสื่ อสาร หรื อป้ องกั นผู้
แปลกปลอม จนถึงขั้นการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ ไฟร์วอลอันทรงประสิทธิภาพ
4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข14
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
วางแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไว้อย่างดี โดยเน้นให้ทุกหน่วยงาน
ต้องมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) และ เชื่อมต่อมายังส่วนกลางเพื่อให้เกิดระบบเครือข่าย
อินทราเน็ต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการค้นหาความรู้ในโลกของ
อินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันมีความซับซ้อนมาก
ขึ้น เพราะการพัฒนาระบบเครือข่ายที่ใช้วิธีเติมทีละส่วน ตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี
ลักษณะทั่วไปของระบบเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขมีการเลือกใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
ที่มีความหลากหลาย และมีการเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของหน่วยงาน และเงินงบประมาณที่ได้รับ
อย่างจํากัด ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็น 4 เครือข่ายหลัก ๆ ได้แก่ เครือข่ายในส่วนกลาง เครือข่ายใน
ส่วนภูมิภาค เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายต่างกระทรวง
เครือข่ายในส่วนกลางประกอบด้วย เครือข่ายแกนกลาง (Backbone) มีcenter ตั้งอยู่ที่ศูนย์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เครื อข่ า ยสํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวง เครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเครือข่ายระหว่างกรม ได้แก่
กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลื อก กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ 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=AFQjCNH38q_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
จุ ดศู นย์ กลางในการเชื่ อมโยงกั บทุ กหน่ วยงานในกระทรวง สาธารณสุ ข และ เชื่ อมออกสู่ เครื อข่ าย
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) ซึ่งสถาปัตยกรรมนี้มีขอ้ ดีการในใช้งานคือมีอิสระในแต่ละ
กรม ถ้าสายเส้นใดขาด ก็จะไม่กระทบกับกรมอื่น ๆ ข้อเสียความสิ้นเปลืองงบประมาณในการเดินสาย
และเชื่อมต่อไปยังสวิทช์ตัวที่ 2 โดยผ่าน Firewall Switch ตัวที่ 2 ทําหน้าที่เป็น Backbone ของ ระบบ
เครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงของเครือข่ายสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เครือข่ายในส่วนภูมิภาค เครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งเชื่อมกับ server ต่าง ๆ ที่มีอยู่
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 เครื่อง แบ่งเป็น Squid 3
เครื่อง และ Netcache รุ่น C11 อีก 3 เครื่อง
เครื อข่ ายในส่ วนภูมิ ภาค หน่ วยงานที่เชื่อมต่อได้ แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดครบทุ ก
จังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีที่ตั้งอยู่ห่างจากกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ระยะทางไกล ระบบเครือข่าย LAN จึงไม่สามารถให้บริการไปถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร
จึงเลือกใช้เครือข่ายระยะไกล หรือ WAN (Wide Area Network) แทน ซึ่งมีหลาย Protocol ที่เลือกใช้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่และความพร้อมของผู้ให้บริการ 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
เครื อข่ ายอิ นเตอร์ เน็ ตมีการเชื่ อมต่ อสู่ อินเตอร์เน็ ต 3 เส้นทาง โดยแบ่ งเป็นการเชื่อมต่ อใน
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
และรวดเร็วขึ้น
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
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารกระทรวงสาธารณสุ ข ในศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การเชื่อมต่อกับสํานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ก็เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ในการตรวจสอบชื่อ นามสกุล และภูมิลําเนา ของผู้ป่วยที่ติดยาเสพ
ติด และใช้ในการติดตามผลการรักษา
การเชื่อมต่อกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่ออํานวยความสะดวกให้หน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาคในการตรวจเช็คสิทธิการรักษาพยาบาล จากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
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
รายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดของระบบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
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
เพื่อรับประกันการให้บริการที่สูงขึ้น 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 ตัวอื่น
ที่ทํางานสํารอง เรียกว่า Secondary Name server เพื่อทํางานเป็นตัว Backup ให้กับ Primary
server ใน โซนเดียวกัน ในกรณีที่ตัวหลักไม่สามารถทํางานได้หรือเกิดเสียหายขึ้นมา 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 เครื่อง โดยทํางานบน Linux Platform ผู้ดูแล
ระบบควรทําการติดตั้ง Patch ระบบดังกล่าวอยู่เสมอ เนื่องจากการรับส่ง e-mail นั้นทําให้เกิด bug ที่
หลากหลาย และไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งต่อระบบเครือข่าย ทางเลือกที่ดีอาจจะเป็นการเลือกใช้ Mail server
แบบอื่น โดยส่วนนี้จะกล่าวขึ้นในขั้นตอนการทํางานต่อไป
ขั้นตอนการทํางาน 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 เครื่อง WWW เครื่องที่ 1 ทํางานบน 1 Ghz Pentium
3 Processor และอีกตัวทํางานบน Pentium 2 Processor การทํางานของ Web Server ที่อยู่บนเครื่อง
ที่มีประสิทธิภาพต่ําเป็นสาเหตุที่จะต้องมีการ Monitor พฤติกรรมของแต่ละ Core Server โดยใช้ MRTG
และตั ดสิ นใจว่ าควรเพิ่ มเติ มระบบให้ เป็ นอะไรที่ เหมาะสมกั บ LOAD ในปั จจุ บั น หรื อทํ าให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4 MRTG
MRTG ทํางานบน Linux Server โปรแกรมนี้จะใช้โปรโตคอล SNMP ในการสํารวจอุปกรณ์
เครือข่ายเป็นช่วง ๆ และแสดงรายงานเป็นรูปกราฟ แยกเป็นรายปี รายเดือน และรายวัน บ่งบอกถึง
ปริมาณ Traffic ที่ใช้งานในแต่ละอุปกรณ์ ปัจจุบันระบบนี้ประมวลผลบนเครื่อง 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 การส่งกระจายข่าวลือไปเป็ น
จํานวนมากบนเครือข่าย การกระจายข่าวแบบส่งกระจาย ไปยังปลายทางจํานวนมาก การส่งเอกสาร
จดหมายลูกโซ่ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลเสียโดยรวมต่อผู้ใช้ และไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อสังคมอินเทอร์เน็ต
จริยธรรมการใช้อินเตอร์เน็ทเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นระเบียบความรับผิดชอบต่อ
สั งคมเป็ นเรื่ องที่ จะต้ องปลู กฝั งกฎเกณฑ์ ของแต่ ละเครื อข่ ายจะต้ องมี การวางระเบี ยบ เพื่ อให้ การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น
การปฏิ บั ติ ผิ ดกฎเกณฑ์ ของเครื อข่ ายจะต้ องตั ดสิ ทธิ์การเป็ นผู้ ใช้ ของเครื อข่ายในอนาคตจะมี การใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นจํานวนมาก จริยธรรมการใช้จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมอินเทอร์เน็ต สงบสุข หาก
มีการละเมิดอย่างรุนแรง กฎหมายจะเข้ามามีบทบาทต่อไป
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5. กฎหมายเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กฎหมายเกี่ ยวกั บระบบเครือข่ ายอิ นเทอร์ เน็ต 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)
จําเป็นต้องมีการตรากฎหมายขึ้นบังคับ ได้แก่
1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กฎหมายเกี่ยวกับลายมือทางอิเล็กทรอนิกส์
3. กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
4. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
5. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. กฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญ มาตรา 78

67

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

บทที่ 5
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เนื่องจากการนําเอาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการซื้อขายสินค้า การให้บริการ การรับขน
ของ ธุรกิจการเงินการธนาคารแล้ว ยังมีแนวโน้มว่าจะมีการนํามาใช้ในการประกอบธุรกิจอื่นๆ 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
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาหลายประการ
1. ข้อจํากัดของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังไม่สามารถที่จะรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในการนําเอาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งได้จัดทําขึ้นเสร็จสมบูรณ์และประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2478 โดยได้ร่างขึ้นในยุคสมัยที่กระดาษ
เป็นเอกสารสําคัญที่ใช้ในการทําสัญญา (Paper based transaction) บทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์หลายมาตราจึงได้ถูกบัญญัติขึ้นโดยใช้มาตรฐานดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลง
ลายมือชื่อบนเอกสารในการทําสัญญาการมี หลักฐานเป็นหนังสือการส่งคําบอกกล่าว การเกิ ดสัญญา
ระหว่างบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางซึ่งต้องอาศัยการส่งเอกสารแสดงเจตนาเสนอสนองระหว่างกัน การ
ทําสัญญาซึ่งต้องทําเป็นตราสาร มีการส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในตราสารเช่นออกตั๋วเงินและการโอนตั๋ว
เงิน การทําสัญญาบางอย่างซึ่งต้องมีการส่งมอบเอกสารให้อยู่ในความครอบครองเช่นการจํานําตราสาร
15
ประเภทตั๋วเงินหรือใบรับของคลังสินค้า เป็นต้น
15

ธนัชพร พาณิชย์กิจเจริญ. ผลกระทบทางกฎหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. หนังสือรพี 47
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 2547. http://www.l3nr.org/posts/448852
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การนํ าเอาธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และลายมื อชื่ ออิ เล็ คทรอนิ กส์ มาใช้ ในการทํ าสั ญญา
ประเภทต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้กระดาษเป็นเอกสารสําคัญในการทํา
สัญญา (Electronic or paperless Transaction) ซึ่งสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะทางเทคโนโลยีที่
เป็นลักษณะเฉพาะมีความแตกต่างจากข้อความที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นจากกระดาษหลายประการ และทําให้
มีผลในทางกฎหมายหลายประการดังนี้
1. เอกสารที่เป็นกระดาษสามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ทางกายภาพ (Physical) แต่ข้อความ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ไม่มีลักษณะทางกายภาพและเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย จึงทําให้
เกิดผลกระทบทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1.1 มีผลกระทบเกี่ยวกับความเชื่อถือของคู่สัญญาในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึง
เป็นจะต้องมีการออกกฎหมายมารองรับสถานะทางกฎหมายของการทําสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผล
เทียบเท่ากับการทําสัญญาโดยใช้เอกสารหรือกระดาษ
1.2 มีผลกระทบเกี่ยวกับการส่งมอบและครอบครองในสัญญาบางประเภทที่ต้องมีการส่ง
มอบทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างให้แก่กัน เช่น สัญญาซื้อขาย E-books หรือการสลักหลังและส่งมอบเช็ค
อิเล็กทรอนิกส์ (E-cheque) ว่าจะส่งมอบและครอบครองกันได้อย่างไร และมีความแตกต่างจากหลักการ
ส่งมอบและครอบครองในทรัพย์ที่มีรูปร่างอย่างไร
1.3 มีผลกระทบทางกฎมายเกี่ยวกับ 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 แต่การทําสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการและขั้นตอนทางเทคนิคที่
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ยุ่งยากทั้งในการสร้างและการรับ-ส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรักษา การประมวลผล การนํา
กลับมาใช้ ระบบข้อมูลก็มีหลายระบบ การนําเอาข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการทําสัญญาที่ทํา
กันในเอกสารแบบเดิม จึงมีผลกระทบทางกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เสมอ ซึ่ง
มีผลทําให้การใช้กฎหมายกับสื่อทั้งสองประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกัน
4. การทําสัญญากันโดยใช้เอกสารที่เป็นกระดาษคู่สัญญาเป็นคนที่มีตัวตนระบุได้ว่าเราจะทํา
สัญญากับใคร การมอบอํานาจให้ บุคคลอื่นทําสัญญาแทนก็ มีวิ ธีการมอบอํานาจในกฎหมายลั กษณะ
ตัวแทน ซึ่งมีวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะ สามารถตรวจสอบได้แน่นอน แต่การทําสัญญาทาง
อิเล็กทรอนิกส์คู่สัญญาไม่รู้ว่าตนกําลังทําสัญญาอยู่กับใคร เป็นการทําสัญญากับคนที่ไม่เคยรู้จักเพราะ
ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่าย (Net work) ที่ติดต่อกันได้ทั่วโลก การที่มีบุคคลอื่นมาทําสัญญาแทนใน
ลักษณะของการติดต่อสื่อสารโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีวิธีการมอบอํานาจที่ชัดเจน และตรวจสอบยาก
และต้ องกระทํ าทุ กขั้ นตอน จํ าเป็ นจะต้ องกํ าหนดหลั กเกณฑ์ เกี่ ยวกั บตั วบุ คคลผู้ รั บส่ งข้ อความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นใครและสามารถตรวจสอบได้
5. ความผิดพลาดของการแสดงเจตนา ซึ่งมีผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญามีหลักกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์บัญญัติไว้ครอบคลุมทั้งกรณีที่เป็นการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับความจิรง เช่น การแสดงเจตนา
ซ่อนเร้น (มาตรา 154) การแสดงเจตนาลวง (มาตรา 155 วรรค 1) และนิติกรรมอําพราง (มาตรา 155
วรรค 2) ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาที่อยู่ภายในใจกับเจตนาที่แสดงออก
และความผิดพลาดในเรื่อง การแสดงเจตนาวิปริต เช่น การสําคัญผิด (มาตรา 156-158) กลฉ้อฉล (มาตรา
159) และข่มขู่ (มาตรา 164) การพิสูจน์ความจริงและความบกพร่องของการแสดงเจตนาที่ทําลงบน
เอกสารทําได้ไม่ยาก และมักไม่มีผลกระทบต่อสาธารณะเพราะสภาพและลักษณะของการทําสัญญามัก
เป็นเรื่องเฉพาะรายไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา แต่ความผิดพลาดบกพร่องของ
การแสดงเจตนาทางอิเล็กทรอนิกส์พิสูจน์ได้ยากและอาจมีผลกระทบกับสาธารณะเพราะเป็นการติดต่อ
ผ่านเครือข่าย (Net work) จํานวนมาก ทําให้มีผลกระทบทางกฎหมายที่แตกต่างไปจากกรณีของการ
แสดงเจตนาที่ทําบนเอกสาร อย่างเช่น ในกรณีทางการแสดงเจตนาผิดพลาดในการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อซื้อขาย การแสดงเจตนาผิดพลาดอาจมีผลต่อสภาพ
การซื้อขายของตลาดฯ และการขึ้นลงของระดับราคาของหลักทรัพย์ ทําให้ต้องมีการออกกฎเกณฑ์พิเศษ
มารองรับ เป็นต้น
6. ในเรื่องของการชําระราคา 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
ครอบคลุมปัญหาทางกฎหมายได้ทุกเรื่อง ยังคงมีช่องว่างของกฎหมายอยู่หลายเรื่อง ซึ่งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น
เราก็คงต้องอุดช่องว่างของกฎหมายโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ไปก่อนและคงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายในเรืองดังกล่าวให้สมบูรณ์ต่อไป
2. ความรับผิดในทางแพ่งสําหรับผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้ทําการเจาะระบบเข้าสู่เครื่องผู้อื่นนั้นแล้วทําให้
ผู้อื่นเสียหาย ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องผู้นั้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นผู้ที่กระทําละเมิดต่อตนได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา 420 และในบางครั้ง
ผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์นั้นจะมีสิทธิเข้าถึงระบบแต่ถ้าการใช้สิทธิเกินในส่วนที่ตนมีอยู่ก็เป็นการ
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา 421 ได้
มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่
ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทํา
ละเมิด จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
มาตรา 421 การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วย
กฎหมาย
มาตรา 422 ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่ง กฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะ
ปกป้องบุคคลอื่น ๆ ผู้ใดทําการ ฝ่าฝืนเช่นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด
มาตรา 423 ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความอันฝ่าฝืน ต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่
ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่น ก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทํามาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดย
ประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อ ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่
การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อ ความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้
ผู้ใดส่งข่าวสาส์นอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเอง หรือผู้รับข่าวสาส์นนั้นมีทางได้
เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่า เพียงที่ส่งข่าวสาส์นเช่นนั้นหาทําให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่
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มาตรา 424 ในการพิพากษาคดีข้อความรับผิดเพื่อละเมิดและ กําหนดค่าสินไหมทดแทนนั้น
ท่านว่าศาลไม่จําต้องดําเนินตามตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะอาญาอันว่าด้วยการที่จะต้องรับ
โทษ และไม่จําต้องพิเคราะห์ถึงการที่ผู้กระทําผิดต้องคําพิพากษาลงโทษ ทางอาญาหรือไม่
การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์จนเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดต่อผู้อื่น
คําว่า หมิ่นประมาท ตามพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง " ชื่อ
ความผิดทางอาญาฐานใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดู
หมิ่นหรือถูกเกลียดชัง"
หมิ่นประมาทตามกฎหมาย แยกออกได้เป็น หมิ่นประมาทในทางแพ่ง กับ หมิ่นประมาทในทาง
อาญา
หมิ่นประมาทในทางแพ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 บัญญัติว่า
"ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือ
เกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทํามาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี
ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตน
มิได้รู้ข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะรู้ได้ ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความจริงไม่จริง หากว่า
ตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้น มีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้น หา
ทําให้ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน"
หมิ่นประมาทในทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 บัญญัติว่า
"ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือ
ถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท"
การกล่าวถ้อยคําต่อผู้เสียหายโดยตรง ไม่เป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สาม ไม่เป็นหมิ่นประมาท
แต่อาจมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า
ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทําความผิดพิสูจน์ได้ว่า ข้อที่หาว่าหมิ่นประมาทนั้น เป็น
ความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ห้ามมิให้พิสูจน์ ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน
คู่ความหรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาคดีใน
ศาล เพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
กฎหมายได้กําหนดให้การโพสต์ข้อความอันเข้าข่ายหมิ่นประมาทนั้น อาจเสี่ยงที่จะเป็นความผิด
ตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา ดังนั้น การโพสต์ข้อความในอินเตอร์เน็ต ไม่ว่า คนโพสต์จะเป็น
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"ผู้ใด" หากทําให้คนอื่นเสียหาย ก็เป็นความผิดตามกฎหมายได้ เนื่องจากการ หมิ่นประมาทถ้าได้โพสต์
หรือกล่าวพาดพิง ถึงใครให้คนอื่นฟัง ก็ถือเป็นการ "ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม" ถ้าข้อความที่โพสต์ ทํา
ให้ผู้อ่านรู้สึก ไม่ดีกับผู้ที่ถูกกล่าวพาดพิงย่อมเป็นการโพสต์หรือกล่าวที่อาจเข้าข่าย "โดยประการที่น่าจะ
ทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง" ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายได้ และเมื่อได้โพสต์
ในอินเตอร์เน็ต ถือเป็นการ "หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา"
ความแตกต่างของหมิ่นประมาทในทางแพ่งกับหมิ่นประมาททางอาญา
1. หมิ่นประมาททางอาญา จะต้องกระทําโดยเจตนา การกระทําโดยไม่เจตนา หรือโดยประมาท
ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางอาญา ส่วนในทางแพ่ง แม้ไม่มีเจตนาก็ถือว่าหมิ่นประมาท ไม่ว่า
จะเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลิน่ เล่อ ก็ต้องรับผิดทางละเมิด
2.ความต่างอีกประการหนึ่ง คือ "ข้อความที่กล่าว" ในกรณีหมิ่นประมาททางแพ่งนั้น การกล่าว
หรือไขข่าวข้อความที่เป็นความจริง ไม่ถือเป็นละเมิด ตรงกันข้ามกับทางอาญา แม้จะเป็นข้อความที่เป็น
จริง ก็อาจมีความผิดได้ เพราะกฎหมายห้ามไม่ให้พสิ ูจน์ ถ้าเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์
จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
3. เรื่องความเสียหาย ความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางอาญา ผลของการใส่ความจะเป็นการ
เสียหายต่อชื่อเสียง ทําให้ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ส่วนความเสียหายอื่นๆ 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
หมิ่นประมาทเป็นการใส่ความโดยยกข้อเท็จจริงขึ้นกล่าวอ้างต่อบุคคลที่สาม ทําให้บุคคลนั้น
เข้าใจผิดในพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกกล่าวถึง
ส่วนการดูหมิ่นเป็นการกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเหยียดหยามบุคคลอื่น ซึ่งไม่ถึงกับให้
ผู้อื่นนั้นได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณ
ในกรณีหมิ่นประมาททางแพ่งนั้น การกล่าวหรือไขข่าวข้อความที่เป็นความจริง ไม่ถือเป็นละเมิด
และไม่เป็นหมิ่นประมาททางแพ่ง
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บทที่ 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
การใช้เครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
ความผิดฐานลักทรัพย์
การทําลายระบบคอมพิวเตอร์
ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์
การแก้ไขทําลายข้อมูลหรือโปรแกรม
ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์
การจารกรรมข้อมูลหรือความลับทางการค้า ความผิดฐานลักทรัพย์ และเปิดเผยความลับ
การปลอมแปลงข้อมูล
ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร
การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
ความผิดฐานฉ้อโกง
การลักเครื่อง
ความผิดฐานลักทรัพย์
ที่มา ไพจิตร สวัสดิสาร. การใช้คอมพิวเตอร์ทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. สิงหาคม
2549. หน้า 136

16

ไพจิตร สวัสดิสาร. การใช้คอมพิวเตอร์ทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. สิงหาคม
2549. หน้า 136
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2. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime/Computer Related
Crime)
ในราวกลางทศวรรษที่ 1970 มีการวิจัยพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมทั้งมีคดีต่างๆ ที
เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มากมาย เช่น คดี American Equity Fund Fraud คดี
German Herstatt หรือคดี Volvo manipulations เป็นต้น
ต่อมาในราวทศวรรษที่ 1980 ที่เทคโนโลยีสารสนเทศอันประกอบด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี คมนาคมมีการพั ฒนาไปอย่างก้ าวหน้ าทํ าให้ ความตระหนักในความ
เสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีมากขึ้นและรู้สึกว่าใกล้ตัวมากขึ้นส่งผลให้อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์มิใช่เป็นเพียงอาชญากรรมทางธุรกิจเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นอาชญากรรมที่มีผลกระทบถึง
ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานพยาบาลโดยมิชอบหรือการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว เป็นต้น ส่งผลให้องค์การพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
(Organisation for Economic Coorporation and Development: OECD) กําหนดคํานิยามไว้อย่าง
กว้างๆ ให้อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์รวมถึงการกระทําที่ปราศจากอํานาจ มิชอบด้วยศีลธรรม และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติและหรือการส่งผ่านข้อมูล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา มีการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ กันมากขึ้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 มี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
มาตรา 3 "ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา
ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
ส่ ว นสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ อธิ บ ายว่ า ข้ อมู ลจราจรทาง
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 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
เวลาที่มีการติดต่อสื่อสาร วันที่ จํานวนตัวเลขของผู้ที่ติดต่อสื่อสาร หรือลักษณะของการใช้บริการ หรือ
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ประเภทของการติดต่อสื่อสาร เช่น การโอนแฟ้มข้อมูล หรือการติดต่อในรูปของไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์
17
เป็นต้น
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จะเป็นประโยชน์ในการสืบค้น สอบสวนเพื่อหาบุคคลผู้กระทํา
ความผิดมาลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพราะกฎหมายนี้ได้
กําหนดบังคับให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ปัจจุบัน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นไปในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (Computer Manipulation) การก่อกวนทางคอมพิวเตอร์ (Hacking) และการ
แพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เช่นในปี 1989 มีคดีอาญาเกิดโดยนักก่อกวนทางคอมพิวเตอร์
(Hacker) ชาวเยอรมันได้ลักลอบเข้าไปในเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลใน สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของประเทศอื่นๆ 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
ความสํ าคั ญ ของเทคโนโลยี ค อมพิ วเตอร์ ส่ ง ผลให้ ให้ กฎหมายเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information
Technology Law) ได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกฎหมายอาญา จากที่เคยเน้นเรื่องการ
คุ้มครองทรัพย์ที่มีรูปร่าง ไปสู่การคุ้มครองทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งสามารถยืนยันได้จากการที่ประเทศต่างๆ
มีการบัญญัติกฎหมายใหม่เพื่อให้มีการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กันอย่าง
แพร่หลายทั่วโลก
ตัวอย่างฐานความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
1. การเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอํานาจ (Unauthorized Access)
2. การเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีสิทธิและละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะมี
ลักษณะที่แตกต่างจากความผิดฐานบุกรุกในกฎหมายอาญาเดิม (Classic Criminal Law)
3. การลักลอบสกัดข้อมูลโดยไม่มีอํานาจ (Unauthorized Interception) การลักลอบสกัด
ข้อมูลโดยปราศจากอํานาจโดยวิธีทางเทคนิคในการสื่อสารระหว่าง ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
17

มานิต จุมปา. กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ควรอ่านหนังสือของ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์วิญญูชน
จัดพิมพ์ปี 2553.
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คอมพิวเตอร์โดยที่ในความผิดทางอาญาแบบเดิมนั้น จะเน้นที่การดักฟังการสนทนาหรือคําพูดจึงเป็น
ถกเถียงกันว่าการสกัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Impulse) ที่ส่งผ่านระหว่างคอมพิวเตอร์จะ
เป็นความผิดหรือไม่
4. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอํานาจ (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 ถือเป็นความผิดขั้นฐานของอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ดี ในกฎหมายอาญาเดิม (Classic Criminal Law) ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์
นั้ นสามารถนํ ามาปรั บใช้ กั บความผิ ดฐาน ทํ าใช้ ทรั พย์ ที่ ไม่ มี รู ปร่ างอย่ างเช่ นข้ อมู ล และโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ ได้ ไม่ ง่ ายนั ก หลายประเทศจึ งกํ าหนดให้ (Criminalisation) การแก้ ไขหรื อทํ าลาย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นความผิดอาญา
6. การทําลายระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Sabotage) การป้อน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การ
ลบหรือการกําจัด (Suppression) ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการแทรกแซง
อื่นๆ ในระบบคอมพิวเตอร์โดยเจตนาที่จะขัดขวางการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบการ
สื่อสารโทรคมนาคม โดยความผิดดังกล่าวนี้สามารถปรับใช้กับความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ตามกฎหมาย
อาญา ที่มีอยู่เดิมได้สําหรับการทําลายตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (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
ความผิ ดฐานปลอมแปลง "เอกสาร" ซึ่ งคํ าว่ า "เอกสาร" ดั งกล่ าวนี้ มี ปั ญหาว่ าจะรวมถึ งข้ อมู ลทาง
คอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่ นอกจากนั้นแล้วในกฎหมายอาญาเดิมนี้การปลอมแปลงเอกสารนั้นเกี่ยวข้อง กับ
บุคคลที่มีอํานาจในการออกเอกสารเท่านั้น แต่การปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์นี้ไม่น่าจะเป็นความผิด
ทางอาญา หากเพียงแค่ป้อนข้อมูลเท็จในคอมพิวเตอร์โดยผู้มีอํานาจในการป้อนข้อมูลดังกล่าว
9.การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ (Computer Fraud) ตามกฎหมายอาญาเดิมนั้นความผิดฐาน
ฉ้อโกงได้บัญญัติขึ้นจากข้อความคิดที่มีการฉ้อโกงระหว่างบุคคล โดยไม่รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างไร
ก็ดี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกหลอกลวงนั้น เป็นเพียงเครื่องมือซึ่งในที่สุดผลเสียหายก็จะตกไปอยู่กับเจ้าของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวอยู่ดี การร่างกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวังและ
รัดกุมจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยเฉพาะในหลายประเทศที่เห็นความสําคัญของความผิดฐานดังกล่าว
นี้ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือเงินอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Money) อื่นๆ ที่
นับวันยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น
10. การทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยปราศจากอํานาจ (Unauthorized
Reproduction of a Protected Computer Program) การทําซ้ํา การแจกจ่ายหรือการสื่อสารไปยัง
สาธารณชนโดยปราศจากสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคุ้มครอง
11. การทําซ้ําในภูมิลักษณะโดยปราศจากอํานาจ (Unauthorized Reproduction of a
Topology) การทําซ้ําโดยปราศจากสิทธิในภูมิลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในผลิตภัณฑ์
สารกึ่งตัวนํา (Semi-conductor Product) หรือการใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือการนําเข้า โดย
ปราศจากสิทธิเพื่อวัตถุประสงค์ ในการใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจในภูมิลักษณะหรือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎ
ภูมิลักษณะ
ประเภทของการกระทําทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
อาชญากรคอมพิ วเตอร์ จะก่ ออาชญากรรมหลายรู ปแบบ ซึ่ งปั จจุ บั นทั่ วโลกจั ดออกเป็ น 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
บัตรเครดิตคนอื่นมาใช้ ดักข้อมูลทางการค้าเพื่อเอาผลประโยชน์นั้นเป็นของตน
9. ใช้คอมพิวเตอร์แอบโอนเงินบัญชีผู้อื่นเข้าบัญชีตัวเอง
ความรับผิดในทางอาญา (ประมวลกฎหมายอาญา) สําหรับผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
สําหรับในทางอาญานั้นต้องดูที่ว่าการกรทําความผิดนั้นครบองค์ประกอบหรือไม่ ซึ่งโดยส่วนมาก
การกระทําความผิดการรับโทษ ขึ้นอยู่กับอายุของผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ด้วย ดังนี้
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 กึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 75
4.อายุมากกว่า 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี มีความผิดแต่ได้รับโทษ สองในสามหรือกึ่งหนึ่งตาม
มาตรา 76
5. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป รับโทษตามความผิดนั้นๆ
3. ความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
สําหรับผู้กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
1. เป็นการกระทําความผิดที่มีวั ตถุประสงค์มุ่งต่ อระบบคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติ นี้
ความผิดที่มุ่งตรงต่อระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้
ก. การกระทําความผิดตาม มาตรา 5 คือ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันโดย
มิชอบการเข้าถึงนั้นไม่จํากัดว่าเข้าถึงในระดับใดทั้งระดับกายภาพ หรือผู้กระทําผิดดําเนินการด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่งเพื่อให้ได้รหัสผ่านนั้นมาและสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้โดยนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
นั้นเอง และหมายความรวมถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ แม้ตัวบุคคลที่
เข้าถึงจะอยู่ห่างโดยระยะทางกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่สามารถเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ ต นต้ อ งการได้ นอกจากนั้ น ยั ง หมายถึ ง การเข้ า ถึ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ
ข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ ทั้ งหมดหรื อแต่ บางส่ วนก็ ได้ ดั งนั้ น จึ งอาจหมายถึ ง การเข้ าถึ งฮาร์ ดแวร์ หรื อ
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ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบเพื่อใช้ในการส่งหรือโอนถึงอีก
บุคคลหนึ่ง เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ส่วนวิ ธี การเข้ าถึ งนั้ นรวมทุ กวิ ธี การไม่ ว่ าจะเข้ าถึ งโดยผ่ านทางเครื อข่ ายสาธารณะ และยั ง
หมายถึงการเข้าถึงโดยผ่านระบบเครือข่ายเดียวกันด้วยก็ได้ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงการเข้าถึงโดย
การติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless communication) อีกด้วย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข.การกระทําความผิดตาม มาตรา 6 คือ การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
ที่ผู้อื่นจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะไม่ว่าการรู้ถึงมาตรการป้องกันนั้นจะได้มาโดยชอบหรือไม่ก็ตาม และนํา
มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยเป็นที่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 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 า ความผิ ด ตาม มาตรา 9 คื อ การแก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมทั้งหมดหรือบ่าง
ส่วนก็ตาม และผู้แก้ไขนั้นไม่มีสิทธิแก้ไข ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. การกระทําความผิดตาม มาตรา 11 คือ การส่งข้อมูล หรือ E-mail ให้ผู้อื่น โดยไม่เปิดเผย
แหล่งที่มาของข้อมูล โดยทําให้ผู้ที่รับข้อมูลนั้นเกิดความรําคาญ หรือรบกวนผู้อื่นนั้นเอง การกระทํานี้ใน
ปัจจุบันเราเรียกการกระทํานี้ว่า Spam Mail ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
3. เป็นการกระทําความผิดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งต่อบุคคล
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ก. การกระทําความผิดตาม มาตรา 12 คือ เป็ นลักษณะกฎหมายที่ มุ่งคุ้ มครองผู้ ที่ถู กการก
รบกวนตาม มาตรา 9 หรือ มาตรา 10 โดยมีลักษณะเป็นการเพิ่มโทษ ถ้าเป็นความเสียหายเกิดขึ้นกับ
บุคคล จะเพิ่มโทษเป็น โทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท และถ้าเป็นความเสียหายที่
เกิ ดขึ้ นต่ อการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยของประเทศ ความปลอดภั ยสาธารณะ ความมั่ นคงในทาง
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
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามประมวลอาญา” คือ
หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ มาตรา 107 - 112 ซึ่งมีมาตราสําคัญคือ มาตรา 112
"ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี
หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มาตรา 113 - 118
หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐนอกราชอาณาจักร มาตรา 130 - 135
ค. การกระทําความผิดตาม มาตรา 16 คือ การนําภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจาก
การสร้างขึ้น เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียด
ชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ แต่เป็นการนําเข้าโดยสุจริต ผู้กระทําไม่มีความผิด และความผิดตามมาตรานี้ยอมความได้
มาตรา 14 ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) นํ าเข้ าสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ปลอมไม่ว่ าทั้งหมดหรือบางส่วน หรื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด ความ
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
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(4) นํ า เข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ใ ด ๆ ที่ มี ลั ก ษณะอั น ลามก และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2)
(3) หรือ(4)
มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มี การกระทําความผิดตามมาตรา 14
ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ ในความควบคุมของตน ต้ องระวางโทษเช่ นเดี ยวกั บผู้กระทํ าความผิ ดตาม
มาตรา 14
มาตรา 16 ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล ที่ปรากฏ
เป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียด
ชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป็นการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทําไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร
ของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
มาตรา 17 ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
(1) ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น หรือผู้เสียหาย
ได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
(2) ผู้ กระทํ าความผิ ดนั้ นเป็ นคนต่ างด้ าว และรั ฐบาลไทย หรื อคนไทยเป็ นผู้ เสี ยหาย และ
ผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร
มาตรา 18 ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัว
ผู้กระทําความผิด
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มา
เพื่อให้ถ้อยคํา ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าใจได้
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(2) เรี ยกข้อมู ลจราจรทางคอมพิ วเตอร์จากผู้ ให้ บริ การเกี่ยวกับการติ ดต่ อสื่ อสารผ่ านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา 26 หรือที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(4) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ใน
ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
(5) สั่ ง ให้ บุ ค คลซึ่ ง ครอบครองหรื อ ควบคุ ม ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้
(7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัส
ลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทําการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัส
ลับดังกล่าว
(8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 18 ตาม(1) (2) (3) อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนและสอบสวนที่ไม่ต้องขอ
อนุญาตศาล
1) สอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด
2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการ
3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
มาตรา 18 ใน (4) - (8) อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนที่ต้องขออนุญาตศาลก่อนการ
ดําเนินการ
1) ทําสําเนาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
2) สั่งให้บุคคลส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์
3) ตรวจสอบ เข้ า ถึ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
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4) ถอดรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์
5) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์
มาตรา 20 อํานาจหน้ าที่ของพนักงานเจ้าหน้ าที่ในการร้องขอให้ศาลมีคําสั่งระงับการทําให้
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
1) ปิดกั้นเว็บไซต์ บล๊อกเว็บไซต์ กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ยื่นคําร้องต่อศาล โดยก่อนอื่น
ต้องได้รับความเห็นชอบจาก รมต.ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อน
ดั งนั้ น มาตรา 20 การใช้ อํานาจต้ องผ่ านการกลั่ นกรองถึ ง 3 ชั้ น คื อ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่
รัฐมนตรี และ ศาล
มาตรา 25 การรั บฟั งข้ อมู ล ข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ และข้ อมู ล จราจรทางคอมพิ วเตอร์ เป็ น
พยานหลักฐาน
"ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่น
สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอืน่ "
มาตรา 26 หน้าที่ของผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
"ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันที่ข้อมูล
นั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วันแต่ไม่เกิน 1 ปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้"
โทษ
มาตรา 27 ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาล หรือ คําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
"ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สั่งตามมาตรา 18 หรือมาตรา 20
หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2 แสนบาท และปรับเป็น
รายวันอีกไม่เกินวันละ 5 พันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง"
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บทที่ 7
กฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1.กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
1.1.กฎหมายลิขสิทธิ์
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) มีแนวคิดว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ควรอยู่ภายใต้
กฎหมายพิเศษแยกต่างหาก โดยเฉพาะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีนี้ แต่แนวคิดดังกล่าวไม่
ประสบผลสําเร็จ เพราะวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาผลักดันให้มีการตั้ ง
18
คณะกรรมการ 5เพื่ อพิ จารณาหาแนวทางโดยคณะกรรมการดั งกล่ าวมี ความเห็ นว่ า คอมพิ วเตอร์
ซอฟต์แวร์ควรได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรม ซึ่งประเทศอังกฤษ และ
ประเทศอื่น ๆ ก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันและได้กําหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ในวาระต่อมา แต่ก็มีผู้
เห็นตรงกันข้ามว่าการให้ความคุ้มครองกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่เหมาะสมเนื่องจากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มี
ลักษณะแตกต่างกันไปจากงานสร้างสรรค์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
เหตุ ผลที่ ประกาศผู้ เป็ นเจ้ าของเทคโนโลยี ผลั กดั นให้ คอมพิ วเตอร์ ซอฟต์ แวร์ ได้ รั บความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรม เพราะสามารถกระทําได้โดยง่าย เนื่องจากมี
ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรมอยู่แล้ว คือ อนุสัญญา กรุง
เบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรม และศิลปกรรม (Berne Convention for the Protection of
Literary and Artistic Works) ที่มีประเทศภาคีสมาชิกเป็นจํานวนมากดังนั้นหากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ได้ รั บความคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรม ก็ จะทํ าให้ประเทศภาคี สมาชิกมี พั นธกรณีต้ องให้ ความ
คุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ต่อมาประเทศเจ้าของเทคโนโลยีได้
ผลักดันให้กําหนดไว้ในความตกลง ทริปส์ (TRIPS) โดยกําหนดให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ปรากฏอยู่ในข้อ 10 (1) ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรหัส
โปรแกรม หรือรหั สภาษาเครื่อง จะได้รับความคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรมภายใต้อนุ สัญญากรุ ง
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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การให้ ค วามคุ้ ม ครองดั ง กล่ าวทํ าให้ เกิ ดมาตรฐานเดี ย วกั บ ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และยุติข้อขัดแย้งที่มีมาเป็นเวลานานว่า ควรจะให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ในรูปแบบใด เนื่องจากการกําหนดให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญากรุงเบอร์น ซึ่งมีประกาศสมาชิก
เป็นจํานวนมาก ทําให้รั ฐที่เป็นภาคีก็จะต้ องรับหลักเกณฑ์ นี้ไปอนุวั ตรการให้กฎหมายภายในของตน
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศนี้ ซึ่งจะสะดวกกว่าการทําความตกลงระหว่างประเทศเฉพาะการให้
ความคุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ประเทศต่าง ๆ จึงจําแนวคิดนี้ไปให้ความคุ้มครองแก่คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ โดยบัญญัติกฎหมายภายในของตนกําหนดให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรม โดยเป็นการให้ความคุ้มครองแก่รหัสโปรแกรมหรือรหัส
ภาษาเครื่อง (Source code or object code) ที่สอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการเขียนงานนิพนธ์ การให้ความคุ้มครองดังกล่าว มีข้อดี คือ ทําให้แต่ละ
ประเทศมีหลักการให้ความคุ้มครองไปในแนวทางเดียวกัน ผู้สร้างสรรค์ในแต่ละประเทศสามารถได้รับ
ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติภายใต้กฎหมายภายในและข้อตกลงระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตามการที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ได้รับความคุ้มครองใน
ฐานะงานวรรณกรรม ทํ าให้ เกิ ดปั ญหา เนื่ องจากการกํ าหนดดั งกล่ าวเป็ นการให้ ความคุ้ มครองแก่
องค์ประกอบของโปรแกรมในส่วนที่เป็นตัวอักษร (Literal elements) เท่านั้น แต่ไม่มีการกําหนดสถานะ
ของโปรแกรมในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษร (non-literal elements) ไว้อย่างชัดเจน
ในประเทศไทย กฎหมายที่จะนํามาพิจารณาก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. 2537 งานอันมี
ลิขสิทธ์ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติซึ่งบัญญัติว่า
“ดนตรีกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงต่างๆ ที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะ
มีทํานองและคําร้องหรือมีทํานองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยก
และเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
“ทําซ้ํ า” หมายความรวมถึ ง คั ดลอกไม่ ว่ าโดยวิ ธี ใดๆ เลียนแบบ ทํ าสํ าเนา ทํ าแม่ พิ มพ์
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพจากต้นฉบับ จากสําเนาหรือจากการโฆษณาในส่วนอัน
เป็ นสาระสํ าคั ญ ทั้ งนี้ ไม่ ว่ าทั้ งหมดหรื อบางส่ วน สํ าหรั บในส่ วนที่ เกี่ ยวกั บโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ให้
หมายความถึงคัดลอกหรือทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใดไม่ว่าด้วยวิธีใดๆในส่วนอันเป็น
สาระสําคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทํางานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ดังนั้น โดยหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ 2537 มีหลักว่า หากเป็น
งานอันมีลิขสิทธ์ประเภทดนตรีกรรมตามที่กฎหมายระบุไว้แล้ว เจ้าของก็มีสิทธิในทางกฎหมายแต่เพียงผู้
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เดียวในการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร่ งานดังกล่าวต่อสาธารณชนได้ หากผู้ใดไม่ขออนุญาตใช้ลิขสิทธ์ใน
งานดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ก็อาจละเมิดลิขสิทธ์
ปัญหาทางกฎหมายคืออยู่ที่วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวเป็นสําคัญ เพราะ
หากการดาวน์โหลดหรือทําซ้ําดังกล่าวใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวคือเพื่อนําออกมาจําหน่าย เจ้าของลิขสิทธ์ก็
อาจดํ าเนิ นคดี ฐานละเมิ ดลิ ขสิ ทธ์ ได้ ตามมาตรา 27 ของพระราชบั ญญั ติ ลิ ขสิ ทธ์ พ.ศ. 2537 ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้
มาตรา 27 การกระทําอย่างใดอย่ างหนึ่งแก่งานลิ ขสิ ทธ์ตามพระราชบัญญั ตินี้ โดยไม่ ได้ รั บ
อนุญาตตามมาตรา 15(5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ ถ้าได้กระทําดังต่อไปนี้
(1) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
มาตรา 32 การกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หากไม่ขัดต่อการ
แสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอัน
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์
ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธ์ตามวรรค
หนึ่งมิให้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ถ้าได้กระทําดังต่อไปนี้
(1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่กระทําเพื่อหากําไร
(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือ
ญาติสนิท
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
การกระทําการใดๆที่มีกฎหมายให้รับรองลิขสิทธิ์ ถ้าเป็นงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือสิ้นอายุ
การควบคุมตามกฎหมายแล้ ว การกระทํ าต่ องานนั้นย่อมไม่เป็ นการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์เพราะไม่ ได้ ไปจด
ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีงานอันไม่อาจมีลิขสิทธิ์ และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนี้
1. งานอันไม่อาจมีลิขสิทธิ์งานที่อาจมีลิขสิทธิ์ มีดังนี้ คือ
ข่าวประจําวันและข้อเท็จจริงต่างที่มีลักษณะข่าวสาร ซึ่งไม่ใช่งานวรรณคดีหรือวิทยาศาสตร์หรือ
ศิลปะ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือตอบโต้ของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่น
คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของราชการ
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คําแปล และการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม 1) – 4 ) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของ
รัฐหรือของท้องถิ่นจัดทําขึ้น
2. การกระทําที่ถือเป็นข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์การกระทํากับงานอันมีลิขสิทธิ์ หากไม่
ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินควร ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือการกระทําต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ มีดังนี้
กระทําการเพื่อประโยชน์ในการศึกษามิใช่หากําไร
กระทําการเพื่อใช้งานส่วนตัว
กระทําการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
กระทําการโดยรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เช่น คัดลอกเลียน หรืออ้างอิงงานบางตอน
ตามสมควร จากงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการแสดงการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ย่อมไม่เป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์
แม้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ การจําหน่ายซีดีรอมปลอมตามร้าน
จําหน่ายปลีก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีการละเมิดลิขสิทธิ์อีกหลายรูปแบบ ซึ่งต่างก็สร้างความสูญเสีย
ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปีละหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ
การการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้โดยทั่วไปมี 5 ลักษณะได้แก่
1. เป็นรูปแบบการสร้างความเสียหายต่อ BSA มากที่สุด เรียกกันว่า "การละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้ใช้
ในองค์กร" เกิดจากการที่องค์กรธุรกิจ ทําการสําเนาซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
2.การใช้ งานจํ านวนมากในเครื อข่ าย เกิ ดจากการมี ผู้ ใช้ งานจํ านวนมากในเครื อข่ ายเข้ าใช้
ซอฟต์แวร์ที่ส่วนกลางพร้อมกัน
3.การละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเตอร์เน็ต
แม้จะมีผู้จําหน่ายซอฟต์แวร์ผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องก็ตาม แต่ก็มีการละเมิดลิขสิทะผ่าน
อินเตอร์เน็ต เป็นจํานวนมากได้เช่นกัน ได้แก่
- เว็บไซต์ที่เปิดให้ดาว์นโหลดหรือแลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์ทางการค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- เว็บไซต์ที่เสนอการประมูลซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่
ตรงกับช่องทางจําหน่ายที่กําหนด
- เครือข่าย Peer-to-Peer ที่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์ระหว่างกัน การละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านอินเตอร์เน็ต ยังถือเป็นเรื่องคุกคามการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญที่สุด
4.การติ ดตั้ ง ซอฟต์ แวร์ ในฮาร์ ด ดิ ส ก์ เกิ ดจากการที่ ผู้ จํ าหน่ ายคอมพิ วเตอร์ ทํ าการติ ดตั้ ง
ซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าอย่างผิดกฎหมาย เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อ
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5. การสําเนาซอฟต์แวร์อย่างผิดกฎหมาย คือการทําสําเนาอย่างผิดกฎหมาย หรือจําหน่ายสินค้า
ที่ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์ แวร์ โดยเจตนา สํ าหรั บกรณี ของซอฟต์ แวร์ ที่ มี บรรจุ ภั ณฑ์ นั้ นพบว่ า ได้ มี การ
จําหน่ายซี ดีหรือดิสก์ เก็ ตที่ ทําสําเนาอย่ างผิดกฎหมายพร้อมด้ วยคู่มื อ, สัญญาการใช้ งานและบัตร
ลงทะเบียนโดยมีบรรจุภัณฑ์และคุณสมบัติป้องกันการปลอมแปลงที่เหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ของแท้ให้
เห็นเช่นกัน
อย่ า งไรก็ ต ามกฎและลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นประเทศต่ า งๆ ยั ง ไม่ มี ก ารกํ า หนดไว้ อ ย่ า งชั ด เชนว่ า
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในส่วนที่ไ ม่เป็นตัวอักษร จะสามารถได้รั บความคุ้มครองในฐานะงานอัน มี
ลิขสิทธิ์ประเภทอื่นแยกออกต่างหากจากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในส่วนที่เป็นรหัสโปรแกรมหรือรหัส
ภาษาเครื่องได้หรือไม่ และจะได้รับความคุ้มครองในประเภทใดบ้างทําให้เกิดบัญญัติขึ้นโดยเฉพาะใน
ส่วนของภาพที่แสดงออกมาทางจอภาพ (screen displays) ซึ่งมีบางส่วนเก็บว่าไม่ควรได้รับความ
คุ้มครองในฐานะคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เนื่องจากส่วนที่แสดงออกมาทางจอภาพเหมือนกัน หากจะถือ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างภาพที่แสดงออกมาทางหน้าจอได้นั้น ภาพ
ที่แสดงออกมาจะต้องถูกสร้างด้วยส่วนที่เป็นสาระสําคัญของโปรแกรม จึงจะถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในรหัสโปรแกรมโดยทางอ้อมได้19
ความรับผิดของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 ("พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์") โดยจัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (Literary work) ตาม
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ กําหนดว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นําไปใช้กับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานหรือให้ได้ผลอย่างหนึ่งอย่างใด 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 หากผู้ใดรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้อื่น แต่ ยังนํ าไปขาย มี ไว้เพื่ อขาย เสนอขาย ให้ เช่ า เสนอให้เช่ า ให้เช่ าซื้ อ เผยแพร่ต่ อสาธารณชน
แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ นําเข้าหรือสั่งเข้ามาในประเทศไทย
เพื่อหากําไร ก็มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาทและหาก
19

David Bainbridge. Software copyright law. 4thed. London : Butterworths , 2003. pp. 134-135
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เป็นการทําเพื่อการค้าผู้ นั้นจะต้ องโทษจําคุ กตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึ ง
400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกเหนื อจากการแก้ ไขบรรเทาความเสี ยหายในคดี อาญาแล้ ว เจ้ าของลิ ขสิ ทธิ์ ยั งสามารถ
ฟ้องร้องดําเนินคดีแพ่ง ในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ภายใต้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์หากศาลพบว่ามีการ
กระทําความผิดจริงอาจมีคําห้ามมิให้กระทําละเมิดอีกต่อไป และมีคําสั่งให้ชําระค่าสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจริงอันเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว
ภายใต้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้สิทธิ
แก่ผู้สร้างสรรค์เพียงผู้เดียว ในงานที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้
- สิทธิในการสําเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของโปรแกรม
- สิทธิในการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม สิทธิในการเผยแพร่งานต่อสาธารณชน
- สิทธิในการให้ผู้อื่นเช่าโปรแกรม กล่าวคือ บุคคลสามารถสําเนา ดัดแปลง หรือเช่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ หากเจ้าของให้ลิขสิทธิ์อนุญาต โดยอยู่ในรูปของการให้สิทธิในการใช้งาน (license) ดังนั้น
ทุกครั้งที่คุณซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างถูกกฎหมาย คุณจะได้รับสัญญาสิทธิการใช้งาน (License
Agreement) ซึ่งจะระบุสิทธิที่คุณได้รับเพื่อการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นหากคุณกระทําสิ่งที่
สัญญาไม่อนุญาต หรือขัดต่อ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและต้องรับโทษ
1.2 กฎหมายสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเดียวที่เป็นสิทธิที่ก่อตั้งขึ้นด้วยการจดทะเบียนและ
ตรวนสองแตกต่างจากลิขสิทธิ์ ซึ่งสิทธิเกิดขึ้นทันที เมื่อสร้างสรรค์งานและแตกต่างจากเครื่องหมายการค้า
ซึ่งทางทฤษฎีสิทธิอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เครื่องหมาย แต่จะมีผลสมบูรณ์ต้องมีการจดทะเบียน ฉะนั้น
หากไม่มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว สิทธิก็ไม่เกิดขึ้น
หลักการของการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร เป็นการแลกเปลี่ยนกัน กล่าวคือ ผู้ขอรับสิทธิบัตร
จะต้องทําการเปิดเผยรายละเอียดหรือความลับเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการคุ้มครอง และการเปิดเผยต้องมี
ลักษณะสมบูรณ์ ชัดแจ้ง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด เพื่อที่สังคมจะได้เอาไปใช้
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ได้ให้คํานิยามของ การประดิษฐ์ไว้ว่า“การคิดค้น
หรือทําขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใดๆที่ทําให้ดีขึ้นซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธ”ี
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ในส่วนของกรรมวิธีนั้น ได้กําหนดให้ความหมายว่า “วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการ
ผลิต หรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้น หรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และ
รวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆด้วย”
จากคํานิยามข้างต้นเป็นการกําหนดให้การคิดค้นหรือทําขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ
กรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใด ๆที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ (Products) หรือกรรมวิธี (processes)
ถือเป็นการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย แต่โดยหลักของการประดิษฐ์ที่จะได้รับความ
คุ้ มครองนั้ น จะต้ องไม่ เป็ นสิ่ งที่ กฎหมายจะกํ าหนดห้ ามไม่ ให้ นํ ามาขอรั บสิ ทธิ บั ตร เช่ น การค้ นพบ
(discovery) หรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ (law of nature) ซึ่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 9 ว่า
“การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์พืช หรือสารสกัด
จากสัตว์หรือพืช
(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) ระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
(4) วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน”
ในประเด็นว่าผลผลิตจากธรรมชาติจะสามารถขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
2522 ได้หรือไม่นั้น เนื่องจากในประเทศไทยกฎหมายสิทธิบัตรถือว่าสิ่งที่เป็นผลงานที่มนุษย์คิดค้น คิดทํา
หรือปรับปรุงขึ้นเป็นการประดิษฐ์ โดยไม่จํากัดว่าผลงานดังกล่าวนั้นจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาขาใด
ดังนั้นผลผลิตของธรรมชาติก็อาจเป็นการประดิษฐ์ได้ตามกฎหมายสิทธิบัตรของไทย แต่การจะขอรับ
20
สิทธิบัตรในสิ่งดังกล่าวจะต้องพิจารณาบทบัญญัติอื่นประกอบด้วย โดยการประดิษฐ์ที่จะสามารถขอรับ
สิทธิบัตรของประเทศไทยได้นั้น ได้มีการกําหนดไว้ในมาตรา 5 ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับในต่างประเทศ
คือ จะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ได้
สาระของกฎหมายสิทธิบัตร อาจแบ่งแยกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร
20

จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวคิดและบทวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2544),
หน้า99.
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1.การประดิษฐ์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 3 ให้นิยามไว้ว่า หมายความว่าการคิดค้น
หรือคิดทําขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี จากนิยามดังกล่าวอาจแยกได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ
1) การประดิษฐ์ คือ การคิดค้นหรือคิดทําขึ้น หมายความว่า การประดิษฐ์เป็นการใช้ความคิด ซึ่ง
แตกต่างจากคําว่า สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการใช้ความคิดและมุ่งไปที่ตัววัตถุ ฉะนั้นการคุ้มครอง
ของสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ จึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน เรื่องความคุ้มครองความคิด สิทธิบัตร ให้ความ
คุ้ มครองความคิ ด สาระสํ าคั ญของความคิ ด ในขณะที่ ลิ ขสิ ทธิ์ ไม่ คุ้ มครองความคิ ด แต่ คุ้ มครองการ
แสดงออกซึ่งความคิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 6 วรรคสอง
2) การประดิษฐ์ คือผลที่เกิดจากการใช้ความคิดนั้น ซึ่งมี 2 ประเภท คือผลิตภัณฑ์ (product)
และกรรมวิธี (process)
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้สังเกตคําว่า การออกแบบ ซึ่งเป็นการใช้ความคิด การคิดค้นหรือ
คิดทําขึ้นเหมือนกับการประดิษฐ์
คําว่า แบบผลิตภัณฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสี
ของผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะพิเศษ สําหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรมได้ ฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นการใช้ความคิดในการออกแบบ ซึ่งกฎหมายให้
ความคุ้มครองผลของการออกแบบ 2 ประเภท คือ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบของลวดลาย
หรือสีของผลิตภัณฑ์
รูปร่าง คือ ลักษณะภายนอกที่มีลักษณะสามมิติ หรือรูปทรง ลวดลายหรือสี เป็นการออกแบบ
ให้เกิดลักษณะขึ้นที่พื้นผิวของวัสดุ หรือแบบผลิตภัณฑ์ใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้ง
หัตถกรรม หมายถึง การออกแบบเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรม ซึ่งต่างจากลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์มิได้มุ่งผลิตสินค้า แต่เป็นงานสร้างสรรค์เพื่อแสดงออกซึ่งข้อมูล อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เช่น
การปั้นรูปก็เพื่อให้เห็นความงดงาม
โดยสรุปแล้ว การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นการออกแบบเกี่ยวกับความสวยงามภายนอกของ
วัตถุอันสามารถปรากฎแก่สายตาของผู้ชม เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตกลงซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่างจากการผระดิษฐ์
ซึ่งให้ความคุ้มครองสาระสําคัญภายในของผลิตภัณฑ์
2 ลักษณะของการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ตามมาตรา 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (novelty) มาตรา 6
2.เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (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) ดังนี้
(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
อธิ บายในการประชุ ม สั มมนา กฎหมายไม่ จํ ากั ดรู ปแบบของการเปิ ดเผย การนํ าหนั งสื อที่ อธิ บาย
รายละเอียดการประดิษฐ์ไปไว้ในห้องสมุดเพียง 1 เล่ม ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปอ่านได้ ย่อมถือได้ว่ามี
การเปิ ด เผยต่ อสาธารณชนแล้ ว การเปิ ด เผยตามอนุ 2 นี้ แ ตกต่ า งจากอนุ 1 คื อ มิ ไ ด้ จํ า กั ด เฉพาะ
ภายในประเทศ เช่นเดียวกับอนุ 1 แม้จะมีการเปิดเผยนอกประเทศ ก็ถือว่าทําลายความใหม่แล้ว
ข้อยกเว้นเรื่อง การเปิดเผยต่อสาธารณชน ตามอนุ 2 ซึ่งไม่ทําลายความใหม่ มีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 6 วรรคท้าย คือ
ข้อยกเว้นที่ 1 เป็นการเปิดเผยสาระสําคัญหรือตายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ
กระทําอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมยรายละเอียดมาเปิดเผยหรือลูกจ้างนําความลับของนายจ้างไป
เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
ข้ อยกเว้ นที่ 2 การเปิ ดเผยสาระสํ าคั ญหรื อรายละเอี ยดโดยผู้ ประดิ ษฐ์ เช่ นผู้ ประดิ ษฐ์ นํ า
สินค้าออกสาธิตหรือทดลองและอธิบายรายละเอียดให้ผู้ใช้ทราบลักษระของสินค้า
ข้อยกเว้นที่ 3 การแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าระหว่ างประเทศ 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.การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น มาตรา 7 บัญญัติว่า การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์
ที่สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยงายแก่บุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับ
งานประเภทนั้น
โดยสรุปแล้ว หากมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้อาจถือได้ว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 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
เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษรจะพบว่า งานดังกล่าวส่วนใหญ่มักสร้างขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจและถือเป็นงานอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเภทหนึ่ง จึงมีลักษณะเข้าองค์ประกอบ
ในข้อนี้
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทั้งหมดข้างต้นแล้ว อาจสรุปได้ว่าการประดิษฐ์เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. 2522 ในปั จจุ บั น เนื่ องจากโดยลั กษณะการประดิ ษฐ์ ดั งกล่ าวไม่ เป็ นผลให้ ได้ มาซึ่ งผลิ ตภั ณฑ์
(product) หรือกรรรมวิธี (processes) ใดขึ้นใหม่หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
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กรรมวิธี ประกอบกับงานดังกล่าวในส่วนมากอาจมีลักษณะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องความใหม่ และขั้นการ
ประดิ ษฐ์ที่สู งขึ้นได้ สํ าหรับประเด็นการให้ความคุ้มครองแก่ส่วนที่แสดงออกมาทางจอภาพ (screen
displays) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษรในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑ์ (product
designs) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 นั้น จะต้องพิจารณาจากคํานิยามของแบบผลิตภัณฑ์
ในมาตรา 3 ที่บัญญัติว่า “แบบผลิตภัณฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือ องค์ประกอบของ
ลวดลาย หรื อสี ของผลิ ตภั ณฑ์ อั นมี ลั กษณะพิ เศษสํ าหรั บผลิ ตภั ณฑ์ ซึ่ งสามารถใช้ เป็ นแบบสํ าหรั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้”
จากคํานิ ยามจะเห็ นได้ ว่าการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ คื อ ความคิ ดสร้างสรรค์เกี่ ยวกั บลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ อันประกอบไปด้วยรูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการออกแบบนั้นมี
ลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์อื่น และจะต้องนํามาใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรมได้ โดยมิได้เน้นในเรื่องของเทคนิคหรือกรรมวิธี ซึ่งแม้ในคํานิยามจะไม่ได้กําหนดให้ต้อง
เป็นการออกแบบที่ให้ความสวยงามแก่สายตา ดังเช่นในกฎหมายของหลายประเทศ แต่ก็ถือว่าเป็นการ
กําหนดไว้ โดยปริ ยายว่าจะต้องเกี่ ยวกับความสวยงาม เพื่อดึงดู ดความรู้สึ กพอใจให้ ลูกค้าตกลงใจซื้ อ
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ผลิตภัณฑ์นั้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องมีลักษณะตามที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
มาตรา 56 บัญญัติไว้ว่า “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราช บัญญัตินี้ได้ ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม”ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะมีลักษณะคล้ายกับใน
ส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่ได้กําหนดไว้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
นั้ นมี ลั กษณะอย่ างไร การพิ จารณาจึ งต้ องอาศั ยหลั กเกณฑ์ ตามมาตรา 57 ที่ กํ าหนดว่ าการออกแบ
ผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังต่อไปนี้
(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, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ์ นิติธรรม, 2548),
หน้า 215.
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จากหลักเกณฑ์ข้างต้น อาจพิจารณาได้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ไม่เคย
มีมาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบขึ้นมาใหม่โดยแท้ ด้วยความคิดริเริ่มของผู้ออกแบบ หากเป็นสิ่งมี่เคยมีหรือ
มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ จะขอรับสิทธิบัตรตามมาตรานี้
22
ไม่ได้ 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 ก็เป็นการห้ามมิให้บุคคลอื่นไปกระทําการต่างๆตามที่
บัญญัติไว้ หากบุคคลอื่นไปกระทําการต่างๆดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ย่อมเป็นการ
ละเมิดสิทธิบัตร
ปัญหามีว่า หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้ขายผลิตภัณฑ์ให้ นาย ก. ต่อมา นาย ก. ขายผลิตภัณฑ์ตาม
สิทธิบัตรให้ นาย ข โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร จะถือว่านาย ก ละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรง
สิทธิบัตรหรือไม่ ข้อนี้ขอให้ทําความเข้าใจว่า การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาติหรือยินยอมให้นําผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดแล้ว สิทธิเหนือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น (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 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย หรือมีไว้เพื่อขายเสนอขาย หรือ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ตามอนุ 1 เป็นสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์
(2)ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย
เสนอขาย หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

22

วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์, รวมคําอธิบายพร้อมตัวบท : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2544 หน้า 193.
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ตามอนุ 2 เป็นสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรกรรมวิธี ซึ่งอนุนี้แยกได้เป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก การใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรในการผลิต
ส่วนที่สอง การกระทําต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยละเมิดจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร เช่น ใช้
ขาย นําเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
มาตรา 36 กล่าวถึงการกระทําต่างๆ เช่นผลิต ใช้ ขาย เป็นต้น หากมีข้อพิจารณากันเพียงว่า
ผลิตหรือไม่ ใช้หรือไม่ ขายหรือไม่ โดยไม่ได้โต้เถียงถึงตัวผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ หรือ
กรรมวิธีตามสิทธิบัตรแล้ว ก็คงไม่ต้องพิจารณาถึง มาตร 36 ทวิ แต่ทางปฎิบัติเมื่อมีขอ้พิพาทจําเลยมักสู้
ว่ามิ ใช่ ผลิตภัณฑ์หรื อกรรมวิธี ตามสิทธิบัตร เพราะจําเลยมักผลิตให้ลั กษณะใกล้ เคียงผลิตภั ณฑ์ ตาม
สิทธิบัตรโดยดัดแปลงให้แตกต่างเล็กน้อย
แม้ ว่ามาตรา 36 ทวิ วรรคแรก จะบัญญัติ ว่าสิ ทธิ ของผู้ ทรงสิ ทธิ บัตรตามมาตรา 36 ในการ
ประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ แต่ใจมาตรา 36 ทวิ วรรคสิง ก็ได้บัญญัติ
ขยายขอบเขตการคุ้มครองออกไปโดยบัญญัติว่า
“ขอบเขตการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองย่อมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่แม้จะมิได้
ระบุในข้อถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยและทําให้เกิดผลทํานอง
เดียวกับลักษณะของการประดิษฐ์ระบุไว้ในข้อถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชํานาญในระดับ
สามัญในศิลปหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้น”
ตัวอย่าง สิทธิบัตรกรรมวิธีตามมาตรา 36 ทวิ วรรคสอง อธิบายได้ว่า กรรมวิธีหรือขั้นตอนการ
ผลิตที่ได้รับความคุ้มครองนั้นไม่จําเป็นต้องเหมือนกับที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือโจทก์ระบุไว้ในข้อถือสิทธิทุก
ประการถ้าสาระสําคัญหรือคุณสมบัติ ประโยชน์ หรือ ผลที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีเหมือนกัน ก็ถือว่าอยู่ใน
ข่ายของการใช้กรรมวิธีนั้น
สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร อีกประกรหนึ่งคือ การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตาม มาตรา 38 และ
ในมาตรา 39(1) ได้กําหนดหลักสําคัญของการอนุญาตให้ใช้สิทธิคือผู้ทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไขโดยไม่
ชอบธรรมไม่ได้ (เปรียบเทียบกับลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 15(5)) เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรกําหนดให้ผู้ขออนุญาตใช้
สิทธิบัตรซื้อวัตถุดิบจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือห้ามผู้ขออนุญาตใช้สิทธิต่อสู้ว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ เป็น
ต้น สําหรับข้อสัญญาที่เป็นการจํากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมที่เป็นโมฆะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง
บัญญัติว่า หากคู่ สัญญามี เจตนาแยกส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่ วนที่สมบูรณ์ก็ได้ และตามมาตรา 41
กําหนดว่า การทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อยกเว้นการกระทําที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (มาตรา 36 วรรคสอง)
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(1) การกระทําเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าทดลอง หรือวิจัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อการ
ใช้ประโยชน์ตามปกติ ของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ ทําให้เสื่อมเสียต่ อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ ทรง
สิทธิบัตร เกินสมควร (เปรียบเทียบลิขสิทธิ์ มาตรา 32 วรรคแรก)
(2) การกระทําในลักษณะที่กระทําโดยสุจริต เป็นกรณีที่มีการผลิตหรือการใช้กรรมวิธีตาม
สิทธิบัตรโดยผู้กระทได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือใช้ประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริต หรือไม่รู้
หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร กรณีนี้เป็นเรื่องบุคคลอื่นคิดค้นการ
ประดิษฐ์ได้ก่อน แต่ไม่ได้มาขอจดทะเบียนไว้
(3) เป็นการเตรียมยาหรือปรุงยาตามคําสั่งของแพทย์ แต่ต้องเป็นการเตรียมยา เฉพาะราย
(4) เป็นการกระทําเกี่ยวกับการขอขึ้นตํารับยาโดยมีวัตถุประสงค์จะผลิต จําหน่าย นําเข้า
หลังจากสิทธิบัตรหมดอายุ
(5) การใช้ อุ ปกรณ์ ที่ ได้ รั บสิ ทธิ บั ตรของเรื อที่ เข้ ามาในราชอาณาจั กรชั่ วคราวหรื อโดย
อุบัติเหตุและจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
(6) การใช้อุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของอากาศยานหรือยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ
(7) การใช้ ขาย มี ไว้ เพื่ อขาย เสนอขาย หรื อนํ าเข้ าในราชอาณาจั กรซึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ ตาม
สิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นไปตาม
หลัก exhaustionดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
นอกจากข้อยกเว้ นตาม มาตรา 36 วรรคสองแล้ ว ยังมีมาตรา 35 ทวิ ซึ่งน่าจะกล่ าวถึ ง
เนื่องจากเกี่ยวข้องกัน
ตามมาตรา 35 ทวิ เป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงการกระทําใดๆตาม มาตรา 36 นับแต่วันขอรับ
สิทธิบั ตรจนถึ งก่ อนวั นออกสิทธิ บัตร มิให้ ถือว่าเป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ของผู้ทรงสิทธิ บัตร เว้ นแต่ มีการ
ประกาศโฆษณาคําขอตาม มาตรา 28 แล้ว และผู้กระทํารู้ว่ามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือได้รับคําบอก
กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่า มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรแล้ว ดังนี้หากภายหลังจากมีการออกสิทธิบัตรแล้ว
ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ฝ่าฝืนได้
สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
มาตรา 63 บั ญญั ติว่ า ผู้ ทรงสิ ทธิ บั ตรเท่ านั้ นมีสิ ทธิ ใช้ แบบผลิ ตภัณฑ์ กั บผลิตภั ณฑ์ ตาม
สิทธิบัตรซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกับ มาตรา 36 วรรคแรก
แม้ ว่ าการใช้ แบบผลิ ตภั ณฑ์ ตามสิ ท ธิ บั ตรจะไม่ มี บทบั ญ ญั ติ กํ าหนดขอบเขตของแบบ
ผลิ ตภัณฑ์ ไว้ โดยเฉพาะเช่ นเดี ยวกั บ มาตรา 36 ทวิ แต่ หลั กปฏิ บั ติทั่ วไป การใช้ แบบผลิตภั ณฑ์ ตาม
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สิทธิบัตรไม่ได้หมายความว่า แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องเหมือนตรงกับที่ระบุไว้ในสิทธิบัตร
คือในข้อถือสิทธิและภาพที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น การใช้สาระสําคัญของแบบที่จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ แม้
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อยก็อยู่ในข่ายละเมิดสิทธิบัตร
สําหรับข้อยกเว้น การกระทําที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มี
เพี ยงประการเดียว คือการใช้ แบบผลิตภั ณฑ์เพื่ อประโยชน์ ในการศึกษาหรื อวิจั ย โดยไม่มี ข้ อยกเว้ น
เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ตาม มาตรา 36 วรรคสอง (2)-(7)
การเพิกถอนสิทธิบตั ร
มาตรา 54 บัญญัติให้สิทธิบัตรที่ออกโดยไม่ชอบด้วย มาตรา 5,9,10,11 หรือ มาตรา 14 ให้
ถือว่าสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์
สถานะทางกฎหมายของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ในส่ วนที่ ไม่ ใช่ ตั วอั กษร ในฐานะโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะพิจารณาได้จาก มาตรา 9 (3) ซึ่งได้กําหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรในระบบ
ข้อมูลสําหรับการทํางานของคอมพิวเตอร์ไว้ ซึ่งสามารถนํามาเทียบเคียงได้กับคํานิยามของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่บัญญัติให้หมายความว่า “คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่ง
อื่นใดที่นําไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานหรืเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะได้” ระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์จึงหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามคํานิยามดังกล่าวเนื่องจากมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่
กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว้
เหตุผลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากแม้ว่า
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะการประดิษฐ์
แต่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในมาตรา 9 (3) ได้บัญญัติยกเว้นไว้อย่างชัดเจนให้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นจาก
อั ล กอริ ทึ ม (Algorithm) ซึ่ ง เป็ น ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนในการแก้ ปั ญ หาและจากสู ต รทางคณิ ต ศาสตร์
(Mathematical formula) ซึ่งเป็นเพียงทฤษฎีและกฎเกณฑ์เท่านั้น ซึ่งเป็นหลักการของกฎหมาย
23
สิทธิบัตร อีกทั้งด้วยเหตุผลที่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่การประดิษฐ์เนื่องจากไม่ใช่ความคิดเกี่ยวกับ
การผลิตผลิ ตภัณฑ์ โดยตรง หากแต่มีลักษณะเป็นเพียงวิ ธีการใช้ผลิ ตภัณฑ์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้
ทํ างานตามคํ าสั่ งของผู้ ใช้ เท่ านั้ น เที ยบได้ กั บวิ ธี การใช้ เครื่ องจั กรกลหรื อผลิ ตภั ณฑ์ อื่นๆ วิ ธี การใช้
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จักรกฤษณ์ ควรพจน์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 106-107
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ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร หากแต่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
24
ลิขสิทธิ์
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร พบว่าโดยสภาพจะ
เป็นระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการต่อประสานระหว่างคอมพิวเตอร์
กับผู้ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 กําหนดยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครองไว้ ดังนั้นจึงไม่
สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ของประเทศไทยได้กําหนดให้คํานิยามของการประดิษฐ์ไว้
ชั ดเจนว่ า ซึ่ งเมื่ อพิ จารณาจากคํ านิ ยามของการประดิ ษฐ์ และกรรมวิ ธี ในมาตรา 3 จะเห็ นได้ ว่ าการ
ประดิ ษฐ์ ตามกฎหมายสิ ทธิ บั ตรของประเทศไทยโดยเนื้ อแท้ แล้ ว ก็ คื อความคิ ดสร้ างสรรค์ เกี่ ยวกั บ
ผลิ ตภั ณฑ์ นั่ นเอง โดยสิ่ งที่ ได้ คิ ดค้ นนั้ นสามารถนํ าไปทําให้ เกิ ดผลในทางปฏิ บั ติ (reduction into
25
practice) ได้ กล่าวคือ การประดิษฐ์ดังกล่าวจะต้องได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (product) หรือกรรมวิธี
(processes) ใดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีจึงจะขอรับสิทธิบัตรได้
ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร เป็นการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อให้
คอมพิวเตอร์ดําเนินการตามต้องการ และไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ใดๆ จึง
ทําให้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตของคําว่าผลิตภัณฑ์ (products) หรือกรรมวิธี (processes) ที่จะขอรับ
สิทธิบัตรได้
ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร ที่มีลักษณะเป็นวิธีการดําเนินการทาง
ธุรกิจ เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยได้กําหนดความหมายของคําว่ากรรมวิธีไว้โดยเฉพาะว่า
“วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือ การเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้น หรือ
การปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆ ด้วย” ในขณะที่วิธีการดําเนินงานทาง
ธุรกิจเป็นวิธีการที่ใช้กระทําต่อวัตถุเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตใดๆ และไม่ได้ใช้
ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ใดๆ จึงทําให้วิธีการดําเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตการให้ความ
คุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย แม้ว่าจะมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกําหนดก็ตาม
ดังนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร ที่มีลักษณะเป็นวิธีการดําเนินการทางธุรกิจ จึงไม่
26
สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายของประเทศไทยเช่นกัน
24

ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543).หน้า 49
ยรรยง พวงราช. เรื่องเดียวกัน, หน้า 24.
26
สาวิตรี เจริญชัยอักษร, “การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่วิธีการดําเนินการทางธุรกิจ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 108.
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ลักษณะการประดิ ษฐ์ตามที่พระราชบัญญัติสิ ทธิ บัตร พ.ศ.2522 มาตรา 5 กําหนดให้ขอรั บ
สิทธิบัตรได้ว่ายจะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมได้แล้ว จะพบว่าการประดิษฐ์เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อาจมี
ลักษณะไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
1) หลักเกณฑ์ในเรื่องความใหม พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้มีการกําหนดไว้ใน
มาตรา 6 วรรคหนึ่ง โดยบัญญัติว่า“การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว”
และในวรรคสองได้บัญญัติเกี่ยวกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) ว่า “งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้ความ
หมายถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) การประดิษฐ์ที่มหี รือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่
ไดเผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชาการอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะ
กระทําโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนําออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ
(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร
ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
(4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา
เกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้
(5) การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รไว้ แ ล้ ว ไม่ ว่ า ในหรื อ นอก
ราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร”
การปรับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เนื่องจากการ
ประดิ ษ ฐ์ เกี่ ย วกั บ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ในส่ ว นที่ ไ ม่ เป็ น ตั ว อั ก ษรเป็ น การติ ด ต่ อระหว่ า งผู้ ใช้ กั บ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ดําเนินการตามต้องการ และไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ใด ๆ จึงทําให้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้
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) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อื่น ไม่สามารถสร้างการประดิษฐ์เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่
ไม่เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเดียวกันได้ แม้จะไม่ได้ลอกเลียนงานของผู้อื่นก็ตาม
และการที่มาตรา 35 กําหนดอายุการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิบัตรการประดิษฐ์ถึง 20 ปี นับแต่
วันขอรับสิทธิบัตรก็อาจส่งผลให้เกิดการผูกขาดอํานาจในทางธุรกิจซอฟแวร์ได้ แม้กฎหมายสิทธิบัตรจะ
ส่งผลดีในแง่ ที่ว่าผู้ขอรับสิ ทธิบั ตรจะต้ องเปิดเผยสาระสําคั ญในการประดิษฐ์ เพื่อที่ผู้อื่นจะสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาได้ต่อไปก็ตาม เพราะเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ของสังคม ที่
จะได้รับภายหลังเวลาที่หมดอายุการให้ความคุ้มครองและโอกาสในการแข่งขันของผู้ประดิษฐ์รายอื่น
รวมทั้งความสามารถในการประดิษฐ์งานในส่วนนี้ของผู้ประดิษฐ์รายอื่น กับความจําเป็นในการศึกษา
สาระสําคัญของการประดิษฐ์แล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ประดิษฐ์รายอื่นสามารถสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่มี
ลักษณะเหมือนกันได้ โดยไม่จําเป็นต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ ดังนั้นหากต้องการของผู้
ใช้ได้แล้วอาจทําให้ไม่เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนนี้ได้ นอกจากนี้ การพิสูจน์ว่ามีการละเมิด
ที่มีความแตกต่างจากบุคคลอื่นนั้นเพียงเล็กน้อย หรือมีการดัดแปลงแก้ไขการประดิษฐ์นั้นเพียงเล็กน้อย
และจะต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ของผู้ขอรับสิทธิบัตรนั้นได้มีการเปิดเผยมาก่อนแล้ว และมีบุคคลอื่น
ได้เพิ่มเติมความคิดใหม่ ๆ เข้าไป ทําให้มีการล่วงไปยังส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรถือสิทธิอยู่ และยังอยู่ใน
ระยะเวลาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองหรือไม่ โดยสิ่งที่สําคัญคือการพิจารณาจากถ้อยคําสํานวนในข้อถือ
27
สิทธิ (claims) ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุไว้ การพิจารณานี้จะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ มิใช่เฉพาะแต่ถ้อยคําตามข้อถือสิทธิเท่านั้น
1.3. กฎหมายเครื่องหมายการค้า
แม้ว่าผู้ถือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะหวงสิทธิ์ไม่ให้ผู้อื่นใช้ กระนั้นก็มีการกําหนด
ขอบเขตแห่งอํานาจในสิทธิแห่งการนั้นไว้ (แม้ว่าผู้ที่ถือสิทธิของเครื่องหมายการค้านั้นอยู่ จะสามารถ
ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าอันเดียวกันนั้นได้ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีการกําหนดข้อจํากัดในอํานาจแห่ง
การใช้สิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ในการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้เครื่องหมายการค้า
ของตนได้)

27

อาวีพรรณ จงประกิจพงศ์ , ทรัพย์สินทางปัญญา เล่ม 2 กรุงเทพมหานคร : วิญญูจน , 2537, หน้า 96.
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ประการแรก เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ คําว่าบ่งเฉพาะในที่นี้นั้นหมายความถึง
ถ้อยคํา สัญลักษณ์ ที่ใช้ในเครื่องหมายการค้า มีความสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นแตกต่างจากลักษณะธรรมดา
ทั่วไป ต้องมีความบ่งเฉพาะโดยแท้ อย่างคําว่า Google และ Yahoo ถ้อยคําหรือสัญลักษณ์ใดอาจจะ
กลายเป็นลักษณะบ่งเฉพาะได้ หากได้มีการจําหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น
จนแพร่หลายแล้ว ในทางตรงกันข้ามสําหรับเครื่องหมายการค้าที่เป็นถ้อยคําอันเป็นธรรมดาสามัญ เช่น
Lotus จะไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีความบ่งเฉพาะอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ในเครื่องหมายการค้านี้น้อยกว่า
ประการที่สอง ชื่อองค์กรหรือบริษัทจะยังไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า จนกว่าจะได้มีการใช้
เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าหรือบริการเพื่อแสดงว่าเป็นขององค์กรหรือบริษัทนั้นๆ
ประการที่สาม จะไม่มีการคุ้มครองเกิดขึ้น หากว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทอื่นผู้ใช้เครื่อง
หมายการค้าเดียวกั นนี้ ไม่เป็นการแข่ งขันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า (หมายถึ ง การคุ้มครองตาม
กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะไม่เกิดขึ้น ถ้าบริษัทอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว แต่มิได้มีลักษณะการใช้ที่มุ่งจะแข่งขันกันกับเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าเดิม)
ประการที่สี่ การคุ้มครองสิทธิ์จะไม่เกิดขึ้น หากพิสูจน์ได้ว่าการที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้ไม่ได้ทํา
ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนว่าสินค้าหรือบริการนี้เป็นของผู้ผลิตรายใด
ประการที่ห้า การคุ้มครองสิทธิ์จะไม่เกิดขึ้น หากว่าสินค้าที่เหมือนคล้ายคลึงกันนี้ได้จําหน่ายใน
พื้นที่คนละพื้นที่ของประเทศเดียวกัน หรือต่างประเทศกัน หรือช่องทางการจําหน่ายต่างกัน
หากจะสรุ ปเรื่องข้ อจํ ากัดของเครื่ องหมายการค้าสามารถสรุ ปได้เป็นข้ อเดียวว่ า หน้ าที่ ของ
เครื่ องหมายการค้ านั้ นมี เพื่ อป้ องกั นไม่ ให้ ผู้ บริ โภคเกิ ดความสั บสนในสิ นค้ าและบริ การ ก่ อนที่ จะมี
อินเตอร์เน็ตนั้น (ก่อนที่จะมีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย) นักธุรกิจสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่
เหมือนกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสนเพราะว่าการประกอบธุรกิจเกิดขึ้นคนละประเทศกัน หรือว่า
สิ น ค้ า หรื อบริ ก ารนั้ น มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ างกั น อย่ า งเห็ นได้ ชั ด เจน อิ นเตอร์ เน็ ตได้ ทํ า ให้ เหตุ การณ์
เปลี่ยนแปลงไป โดยคนที่ทําการค้นหาสินค้ า บริ การทางอินเตอร์ เน็ทจะใช้ Key words หรือชื่ อ
เครื่องหมายการค้าใน URL Address แทนที่จะเป็นธุรกิจสินค้า บริการที่ต้องการ ดังนั้นจึงทําให้ได้ข้อมูล
นอกเหนือเกินกว่าที่ต้องการ
อินเตอร์เน็ตทําให้เกิดสถานการณ์ที่นักธุรกิจหลายคนอ้างสิทธ์เหนือเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
ที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น สถานการณ์นี้ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อน เนื่องจากในหลายๆ ประเทศนั้น
การจดทะเบี ยนสิทธิไม่ได้จํ าเป็นต้องหมายความว่าการจดทะเบียนนั้นจะเป็ นการแสดงถึงความเป็ น
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เจ้าของในเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าต่างหาก ที่จะเป็นตัวแสดงถึงความเป็นเจ้าของ
อย่ างไรก็ดี การจดทะเบี ยนนั้ นมี ความสําคั ญในส่วนที่รั กษาความเป็ นเจ้ าของ ในความจริ ง สามารถ
ฟ้องร้องและป้องกันผู้แข่งขันรายอื่นที่จะลอกเลียนแบบ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา การจดทะเบียนสิทธิกระทําได้ที่องค์กรสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
(PTO) ในขณะที่ยุโรปอยู่ที่องค์กรตลาดการค้าภายใน (OHIM Office for Harmonisation in the
Internal Market) แต่ตรงนี้มิได้เป็นเครื่องยืนยันว่า การทําธุรกิจค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ตโดยมีการจด
ทะเบียนสิทธิแล้ว ผู้ทําธุรกิจรายอื่นจะไม่สามารถฟ้องร้องต่อศาลอ้างสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าได้ เพราะ
ผู้ทําธุรกิจรายอื่นเขาสามารถที่จะอ้างถึงการใช้ว่า เขาเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ก่อนที่จะมีการจด
ทะเบียนต่อองค์กรเครื่องหมายการค้าใดก็ตาม
2. กฎหมายพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
ตลาดผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การใช้ E-Mail หรือการเข้าไปหา
ข้อมูลใน WWW นับเป็นเรื่องปกติ ธุรกิจต่างๆ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทโดยผ่าน Web site ของ
ตนเองมากขึ้น ผู้ประกอบการต่างๆจึงมีแนวโน้มที่จะทําการค้าขายผ่านทาง Internet มากขึ้น ประเทศ
ไทยยังเสียเปรียบในเรื่องของเทคโนโลยี รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท แต่การ
พัฒนาระบบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ E-Commerce ถือเป็นการ
เปิดตลาดไปสู่ผู้บริโภคหลายล้านคนทั่วโลก
การรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการทําธุรกรรม
แบบเดิมที่ทํากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การออกพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
28
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหลายประการด้วยกันคือ
1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรอบเบื้องต้น (Framework Law) ซึ่งวาง
หลักเกณฑ์กว้างๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการทําสัญญา โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึง
กระบวนการและรายละเอียด ทางเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กฎหมายดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นบทบัญญัติกลางที่สามารถนําไปใช้ปรับกับการประกอบ
ธุรกิจต่างๆ หรือนําไปใช้ในเอกเทศสัญญาลักษณะต่างๆ ที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

28

ธนัชพร พาณิชย์กิจเจริญ. ผลกระทบทางกฎหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. หนังสือรพี 47
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 2547. http://www.l3nr.org/posts/448852
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3. ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงความตกลงยินยอมในการแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์จากวิธีการเดิมที่
นิยมทํากันคือการทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อบนเอกสารมาเป็นการรับส่ง
ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน
4. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เรื่องพยานหลักฐานในเรื่องต้นฉบับของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับฟังข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน
5. ทําให้ มีการเปลี่ ยนแปลงหลักกฎหมายแพ่ งลักษณะนิ ติกรรมสัญญาในเรื่ องการก่อให้ เกิ ด
สัญญา การแสดงเจตนาและคําบอกกล่าวโดยทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และในเรื่องเวลาและสถานที่ที่ถือ
ว่าเกิดสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
6. มีการรับรองผลทางกฎหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลเทียบเท่ากับการลงลายมือ
ชื่อในเอกสาร และการกํ าหนดวิธี การเกี่ยวกับการรั บรองในเรื่องลายมือชื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ ตลอดจน
รายละเอี ย ดทางเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารรั บ รองและการกํ า กั บ การประกอบการรั บรองลายมื อชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
7. มีบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในการรับและส่ง
ข้อมูลฯ การเก็บรักษาข้อมูลฯ การตอบรับว่าได้รับข้อมูลฯ ความเป็นเจ้าของข้อมูลฯ และความผิดพลาด
และซ้ําซ้อนของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
8. กําหนดแนวทางในการส่งเสริม สนั บสนุ นและพั ฒนาธุรกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ในการ
ประกอบธุรกิจทางด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยมีคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ มีหน้าที่ในการพิจารณาให้มีการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
กํากับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ และมีองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านงานธุรการ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ 29 ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า การทํา
ธุรกรรมผ่ านสื่ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ในทุ กๆ ช่ องทางที่ เป็ นอิ เล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อิ นเทอร์ เน็ ต และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทําผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ การโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต แม้กระทั่งการซื้อขายออนไลน์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของความสําคัญของ
29

ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน (สืบค้นออนไลน์)
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องค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทําเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึง
พนักงานขาย พนักงานแนะนําสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ดังนั้นจึงลดข้อจํากัดของระยะทาง
และเวลา ในการทําธุรกรรมลงได้
ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ให้ความหมาย ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าเป็นธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น
การเข้ามาดูตัวอย่างสินค้า และติดต่อซื้อขายกันได้ โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประมวลผล และการส่งผ่าน
ข้อมูลติจิตอลรวมทั้งข้อมูล เสียงและภาพเคลื่อนไหว โดยรวมถึงผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มี
ผลดีต่อองค์กร เช่น การบริหารองค์กร การเจรจาทางธุรกิจ การทํานิติกรรมสัญญาการชําระบัญชี รวมทั้ง
การชําระภาษี เป็นต้น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างโอกาสและตลาดการค้าใหม่ ให้กับผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจ ในการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Product ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการขยายอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การขยายโอกาสและทางเลือกให้กับผู้บริโภค
การจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุ คคล ที่ ทําธุรกิจเกี่ยวกั บการซื้ อขายสิ นค้ าหรือบริการโดยวิธี การใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาด
กลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่
สํานักงานเขตที่มี สํานักงานใหญ่ตั้ งอยู่ในเขตท้องที่ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สําหรับภูมิภาค
สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล โดยเว็บไซต์ที่จดทะเบียนแล้ว จะ
ปรากฏเครื่องหมาย Registered อยู่บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะและการมี
อยู่จริงของผู้ประกอบการ และรายชื่อผู้ประกอบการทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เครื่องหมายการค้ากับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบใหม่นี้สามารถย่อโลกให้เล็กลงและทําให้โลกธุรกิจการค้าเชื่อมโยงกัน
ได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ความนิยมใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างความแตกต่าง
ของสินค้าและบริการสามารถทําได้โดยการวิธีสร้างเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า คือ ลักษณะ
พิเศษของคําประโยค โลโก้ หรือการออกแบบสัญลักษณ์อื่น เพื่อแสดงถึงความแตกต่างว่าสินค้าของตนเอง
นั้นแตกต่างกับสินค้าของผู้ผลิต ผู้สร้างรายอื่น สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นมีความพิเศษ นั่นคือ ผู้ซึ่งได้
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จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น
สําหรับสินค้าหรือบริการแบบเดียวกัน หรือเหมือนกัน ในประเด็นความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้
เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในประเด็นเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อต้องพิจารณาถึง
การใช้ Domain names ด้วย
Domain Names นั้นใช้เพื่อจําแนกความพิเศษของ Web pages ตัวอย่างของ Domain
Names เช่น nohmex.com ของกลุ่มองค์กรธุรกิจเชียงใหม่ที่ขายสินค้าหัตถกรรมออนไลน์ แต่ยังไม่มี
การระบุว่าการเลือกใช้ชื่อ Domain manes นั้นสามารถที่จะละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นได้
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งในประเด็นนี้กฎหมายยังไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนอันก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงทาง
กฎหมายตามมา ดังนั้นถ้านักธุรกิจอยากที่จะรักษาสิทธิ online ตามกฎหมาย ต้องคํานึงถึงมิใช่เฉพาะแต่
เครื่องหมายการค้า แต่ยังรวมถึง Domain names ด้วย แต่ถ้าหาก Domain names ได้ไปเหมือน
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเข้า ไม่ได้หมายความว่าการนั้นจะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าทันที
ปัญหาเรื่องเครื่องหมายการค้านั้นคือการที่เครื่องหมายการค้าเป็นการใช้และยอมรับสิทธิเฉพาะ
ในประเทศ ขณะที่ อินเตอร์เน็ทมีความเป็นสากลโดยธรรมชาติของมันเอง การจดทะเบียนสิทธิบัตรไม่ได้
หมายความว่ าคนอื่ นจะไม่ สามารถใช้ เครื่ องหมายการค้ านี้ ในที่ อื่นบนโลก กฎหมายขั้ นพื้ นฐานของ
เครื่องหมายการค้านั้นคือ “เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นคนแรกที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้เพื่อบ่งบอก
ความเป็นสินค้าของเขา” ดังนั้น ถ้าหากบริษัทหนึ่งเป็นเจ้าของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ แต่ไป
พบว่ามีอีกบริษัทหนึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกันนี้ ทางบริษัทที่จดทะเบียนจะสามารถอ้างสิทธิ์
ได้เฉพาะถ้าอีกบริษัทหนึ่งได้ใช้เครื่องหมายนี้ภายหลังบริษัทผู้จดทะเบียน จึงแสดงให้เห็นถึงการบัญญัติให้
สิทธิพิเศษสําหรับเครื่องหมายการค้า หมายความว่าในทางทฤษฎีเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะ
อ้างสิทธิท์ ี่มีอยู่ได้ทั่วโลก แม้ในความเป็นจริงแล้วการจดทะเบียนจะได้กระทําในแต่ละประเทศก็ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
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. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิ วเตอร์ (Computer Related Crime) อันมี
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสังคม จากความผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร อันถือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง
(Intangible Object) แต่ทว่ามีค่ายิ่งในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange:
EDI) ที่จะเอื้ออํานวยให้มีการทํานิติกรรมสัญญากันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
6. กฎหมายลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature Law) ที่มีวัตถุประสงค์
ในการสร้างความมั่นคงให้กับคู่กรณีในอันที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อการลงลายมือชื่อ
7. กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer) มีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างหลักประกันที่มั่นคง ในการทําธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว
8. กฎหมายโทรคมนาคม (Telecommunication Law) มุ่งวางกลไกในการเปิดเสรีให้มี
การแข่ งขั นที่ เป็ นธรรม และจั ด ให้ องค์ ก รกํ ากั บดู แ ลที่ เป็ นกลาง และมี ประสิ ท ธิ ภ าพรวมทั้ งสร้ า ง
หลักประกันให้ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง (Universal Service) ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กระทรวงคมนาคม มีการดําเนินการอยู่แล้วกฎหมายระหว่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทที่ 7
กฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1.กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
1.1.กฎหมายลิขสิทธิ์
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) มีแนวคิดว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ควรอยู่ภายใต้
กฎหมายพิเศษแยกต่างหาก โดยเฉพาะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีนี้ แต่แนวคิดดังกล่าวไม่
ประสบผลสําเร็จ เพราะวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาผลักดันให้มีการตั้ ง
18
คณะกรรมการ 5เพื่ อพิ จารณาหาแนวทางโดยคณะกรรมการดั งกล่ าวมี ความเห็ นว่ า คอมพิ วเตอร์
ซอฟต์แวร์ควรได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรม ซึ่งประเทศอังกฤษ และ
ประเทศอื่น ๆ ก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันและได้กําหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ในวาระต่อมา แต่ก็มีผู้
เห็นตรงกันข้ามว่าการให้ความคุ้มครองกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่เหมาะสมเนื่องจากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มี
ลักษณะแตกต่างกันไปจากงานสร้างสรรค์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
เหตุ ผลที่ ประกาศผู้ เป็ นเจ้ าของเทคโนโลยี ผลั กดั นให้ คอมพิ วเตอร์ ซอฟต์ แวร์ ได้ รั บความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรม เพราะสามารถกระทําได้โดยง่าย เนื่องจากมี
ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรมอยู่แล้ว คือ อนุสัญญา กรุง
เบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรม และศิลปกรรม (Berne Convention for the Protection of
Literary and Artistic Works) ที่มีประเทศภาคีสมาชิกเป็นจํานวนมากดังนั้นหากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ได้ รั บความคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรม ก็ จะทํ าให้ประเทศภาคี สมาชิกมี พั นธกรณีต้ องให้ ความ
คุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ต่อมาประเทศเจ้าของเทคโนโลยีได้
ผลักดันให้กําหนดไว้ในความตกลง ทริปส์ (TRIPS) โดยกําหนดให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ปรากฏอยู่ในข้อ 10 (1) ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรหัส
โปรแกรม หรือรหั สภาษาเครื่อง จะได้รับความคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรมภายใต้อนุ สัญญากรุ ง
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
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การให้ ค วามคุ้ ม ครองดั ง กล่ าวทํ าให้ เกิ ดมาตรฐานเดี ย วกั บ ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และยุติข้อขัดแย้งที่มีมาเป็นเวลานานว่า ควรจะให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ในรูปแบบใด เนื่องจากการกําหนดให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญากรุงเบอร์น ซึ่งมีประกาศสมาชิก
เป็นจํานวนมาก ทําให้รั ฐที่เป็นภาคีก็จะต้ องรับหลักเกณฑ์ นี้ไปอนุวั ตรการให้กฎหมายภายในของตน
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศนี้ ซึ่งจะสะดวกกว่าการทําความตกลงระหว่างประเทศเฉพาะการให้
ความคุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ประเทศต่าง ๆ จึงจําแนวคิดนี้ไปให้ความคุ้มครองแก่คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ โดยบัญญัติกฎหมายภายในของตนกําหนดให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานวรรณกรรม โดยเป็นการให้ความคุ้มครองแก่รหัสโปรแกรมหรือรหัส
ภาษาเครื่อง (Source code or object code) ที่สอดคล้องกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการเขียนงานนิพนธ์ การให้ความคุ้มครองดังกล่าว มีข้อดี คือ ทําให้แต่ละ
ประเทศมีหลักการให้ความคุ้มครองไปในแนวทางเดียวกัน ผู้สร้างสรรค์ในแต่ละประเทศสามารถได้รับ
ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติภายใต้กฎหมายภายในและข้อตกลงระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตามการที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดให้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ได้รับความคุ้มครองใน
ฐานะงานวรรณกรรม ทํ าให้ เกิ ดปั ญหา เนื่ องจากการกํ าหนดดั งกล่ าวเป็ นการให้ ความคุ้ มครองแก่
องค์ประกอบของโปรแกรมในส่วนที่เป็นตัวอักษร (Literal elements) เท่านั้น แต่ไม่มีการกําหนดสถานะ
ของโปรแกรมในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษร (non-literal elements) ไว้อย่างชัดเจน
ในประเทศไทย กฎหมายที่จะนํามาพิจารณาก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. 2537 งานอันมี
ลิขสิทธ์ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติซึ่งบัญญัติว่า
“ดนตรีกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงต่างๆ ที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะ
มีทํานองและคําร้องหรือมีทํานองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยก
และเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
“ทําซ้ํ า” หมายความรวมถึ ง คั ดลอกไม่ ว่ าโดยวิ ธี ใดๆ เลียนแบบ ทํ าสํ าเนา ทํ าแม่ พิ มพ์
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพจากต้นฉบับ จากสําเนาหรือจากการโฆษณาในส่วนอัน
เป็ นสาระสํ าคั ญ ทั้ งนี้ ไม่ ว่ าทั้ งหมดหรื อบางส่ วน สํ าหรั บในส่ วนที่ เกี่ ยวกั บโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ให้
หมายความถึงคัดลอกหรือทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใดไม่ว่าด้วยวิธีใดๆในส่วนอันเป็น
สาระสําคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทํางานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ดังนั้น โดยหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ 2537 มีหลักว่า หากเป็น
งานอันมีลิขสิทธ์ประเภทดนตรีกรรมตามที่กฎหมายระบุไว้แล้ว เจ้าของก็มีสิทธิในทางกฎหมายแต่เพียงผู้
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เดียวในการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร่ งานดังกล่าวต่อสาธารณชนได้ หากผู้ใดไม่ขออนุญาตใช้ลิขสิทธ์ใน
งานดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธ์ก็อาจละเมิดลิขสิทธ์
ปัญหาทางกฎหมายคืออยู่ที่วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวเป็นสําคัญ เพราะ
หากการดาวน์โหลดหรือทําซ้ําดังกล่าวใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวคือเพื่อนําออกมาจําหน่าย เจ้าของลิขสิทธ์ก็
อาจดํ าเนิ นคดี ฐานละเมิ ดลิ ขสิ ทธ์ ได้ ตามมาตรา 27 ของพระราชบั ญญั ติ ลิ ขสิ ทธ์ พ.ศ. 2537 ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้
มาตรา 27 การกระทําอย่างใดอย่ างหนึ่งแก่งานลิ ขสิ ทธ์ตามพระราชบัญญั ตินี้ โดยไม่ ได้ รั บ
อนุญาตตามมาตรา 15(5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ ถ้าได้กระทําดังต่อไปนี้
(1) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
มาตรา 32 การกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หากไม่ขัดต่อการ
แสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอัน
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์
ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธ์ตามวรรค
หนึ่งมิให้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ถ้าได้กระทําดังต่อไปนี้
(1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่กระทําเพื่อหากําไร
(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือ
ญาติสนิท
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
การกระทําการใดๆที่มีกฎหมายให้รับรองลิขสิทธิ์ ถ้าเป็นงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือสิ้นอายุ
การควบคุมตามกฎหมายแล้ ว การกระทํ าต่ องานนั้นย่อมไม่เป็ นการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์เพราะไม่ ได้ ไปจด
ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีงานอันไม่อาจมีลิขสิทธิ์ และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนี้
1. งานอันไม่อาจมีลิขสิทธิ์งานที่อาจมีลิขสิทธิ์ มีดังนี้ คือ
ข่าวประจําวันและข้อเท็จจริงต่างที่มีลักษณะข่าวสาร ซึ่งไม่ใช่งานวรรณคดีหรือวิทยาศาสตร์หรือ
ศิลปะ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือตอบโต้ของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่น
คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของราชการ
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คําแปล และการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม 1) – 4 ) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของ
รัฐหรือของท้องถิ่นจัดทําขึ้น
2. การกระทําที่ถือเป็นข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์การกระทํากับงานอันมีลิขสิทธิ์ หากไม่
ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินควร ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือการกระทําต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ มีดังนี้
กระทําการเพื่อประโยชน์ในการศึกษามิใช่หากําไร
กระทําการเพื่อใช้งานส่วนตัว
กระทําการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
กระทําการโดยรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เช่น คัดลอกเลียน หรืออ้างอิงงานบางตอน
ตามสมควร จากงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการแสดงการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ย่อมไม่เป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์
แม้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ การจําหน่ายซีดีรอมปลอมตามร้าน
จําหน่ายปลีก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีการละเมิดลิขสิทธิ์อีกหลายรูปแบบ ซึ่งต่างก็สร้างความสูญเสีย
ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ปีละหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ
การการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้โดยทั่วไปมี 5 ลักษณะได้แก่
1. เป็นรูปแบบการสร้างความเสียหายต่อ BSA มากที่สุด เรียกกันว่า "การละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้ใช้
ในองค์กร" เกิดจากการที่องค์กรธุรกิจ ทําการสําเนาซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
2.การใช้ งานจํ านวนมากในเครื อข่ าย เกิ ดจากการมี ผู้ ใช้ งานจํ านวนมากในเครื อข่ ายเข้ าใช้
ซอฟต์แวร์ที่ส่วนกลางพร้อมกัน
3.การละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเตอร์เน็ต
แม้จะมีผู้จําหน่ายซอฟต์แวร์ผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องก็ตาม แต่ก็มีการละเมิดลิขสิทะผ่าน
อินเตอร์เน็ต เป็นจํานวนมากได้เช่นกัน ได้แก่
- เว็บไซต์ที่เปิดให้ดาว์นโหลดหรือแลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์ทางการค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- เว็บไซต์ที่เสนอการประมูลซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่
ตรงกับช่องทางจําหน่ายที่กําหนด
- เครือข่าย Peer-to-Peer ที่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์ระหว่างกัน การละเมิด
ลิขสิทธิ์ผ่านอินเตอร์เน็ต ยังถือเป็นเรื่องคุกคามการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญที่สุด
4.การติ ดตั้ ง ซอฟต์ แวร์ ในฮาร์ ด ดิ ส ก์ เกิ ดจากการที่ ผู้ จํ าหน่ ายคอมพิ วเตอร์ ทํ าการติ ดตั้ ง
ซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าอย่างผิดกฎหมาย เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อ
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5. การสําเนาซอฟต์แวร์อย่างผิดกฎหมาย คือการทําสําเนาอย่างผิดกฎหมาย หรือจําหน่ายสินค้า
ที่ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์ แวร์ โดยเจตนา สํ าหรั บกรณี ของซอฟต์ แวร์ ที่ มี บรรจุ ภั ณฑ์ นั้ นพบว่ า ได้ มี การ
จําหน่ายซี ดีหรือดิสก์ เก็ ตที่ ทําสําเนาอย่ างผิดกฎหมายพร้อมด้ วยคู่มื อ, สัญญาการใช้ งานและบัตร
ลงทะเบียนโดยมีบรรจุภัณฑ์และคุณสมบัติป้องกันการปลอมแปลงที่เหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ของแท้ให้
เห็นเช่นกัน
อย่ า งไรก็ ต ามกฎและลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นประเทศต่ า งๆ ยั ง ไม่ มี ก ารกํ า หนดไว้ อ ย่ า งชั ด เชนว่ า
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในส่วนที่ไ ม่เป็นตัวอักษร จะสามารถได้รั บความคุ้มครองในฐานะงานอัน มี
ลิขสิทธิ์ประเภทอื่นแยกออกต่างหากจากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในส่วนที่เป็นรหัสโปรแกรมหรือรหัส
ภาษาเครื่องได้หรือไม่ และจะได้รับความคุ้มครองในประเภทใดบ้างทําให้เกิดบัญญัติขึ้นโดยเฉพาะใน
ส่วนของภาพที่แสดงออกมาทางจอภาพ (screen displays) ซึ่งมีบางส่วนเก็บว่าไม่ควรได้รับความ
คุ้มครองในฐานะคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เนื่องจากส่วนที่แสดงออกมาทางจอภาพเหมือนกัน หากจะถือ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างภาพที่แสดงออกมาทางหน้าจอได้นั้น ภาพ
ที่แสดงออกมาจะต้องถูกสร้างด้วยส่วนที่เป็นสาระสําคัญของโปรแกรม จึงจะถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในรหัสโปรแกรมโดยทางอ้อมได้19
ความรับผิดของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 ("พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์") โดยจัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (Literary work) ตาม
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ กําหนดว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นําไปใช้กับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานหรือให้ได้ผลอย่างหนึ่งอย่างใด 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 หากผู้ใดรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้อื่น แต่ ยังนํ าไปขาย มี ไว้เพื่ อขาย เสนอขาย ให้ เช่ า เสนอให้เช่ า ให้เช่ าซื้ อ เผยแพร่ต่ อสาธารณชน
แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ นําเข้าหรือสั่งเข้ามาในประเทศไทย
เพื่อหากําไร ก็มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาทและหาก
19

David Bainbridge. Software copyright law. 4thed. London : Butterworths , 2003. pp. 134-135
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เป็นการทําเพื่อการค้าผู้ นั้นจะต้ องโทษจําคุ กตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึ ง
400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกเหนื อจากการแก้ ไขบรรเทาความเสี ยหายในคดี อาญาแล้ ว เจ้ าของลิ ขสิ ทธิ์ ยั งสามารถ
ฟ้องร้องดําเนินคดีแพ่ง ในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ภายใต้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์หากศาลพบว่ามีการ
กระทําความผิดจริงอาจมีคําห้ามมิให้กระทําละเมิดอีกต่อไป และมีคําสั่งให้ชําระค่าสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจริงอันเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว
ภายใต้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้สิทธิ
แก่ผู้สร้างสรรค์เพียงผู้เดียว ในงานที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้
- สิทธิในการสําเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของโปรแกรม
- สิทธิในการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม สิทธิในการเผยแพร่งานต่อสาธารณชน
- สิทธิในการให้ผู้อื่นเช่าโปรแกรม กล่าวคือ บุคคลสามารถสําเนา ดัดแปลง หรือเช่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ หากเจ้าของให้ลิขสิทธิ์อนุญาต โดยอยู่ในรูปของการให้สิทธิในการใช้งาน (license) ดังนั้น
ทุกครั้งที่คุณซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างถูกกฎหมาย คุณจะได้รับสัญญาสิทธิการใช้งาน (License
Agreement) ซึ่งจะระบุสิทธิที่คุณได้รับเพื่อการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นหากคุณกระทําสิ่งที่
สัญญาไม่อนุญาต หรือขัดต่อ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและต้องรับโทษ
1.2 กฎหมายสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเดียวที่เป็นสิทธิที่ก่อตั้งขึ้นด้วยการจดทะเบียนและ
ตรวนสองแตกต่างจากลิขสิทธิ์ ซึ่งสิทธิเกิดขึ้นทันที เมื่อสร้างสรรค์งานและแตกต่างจากเครื่องหมายการค้า
ซึ่งทางทฤษฎีสิทธิอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เครื่องหมาย แต่จะมีผลสมบูรณ์ต้องมีการจดทะเบียน ฉะนั้น
หากไม่มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว สิทธิก็ไม่เกิดขึ้น
หลักการของการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร เป็นการแลกเปลี่ยนกัน กล่าวคือ ผู้ขอรับสิทธิบัตร
จะต้องทําการเปิดเผยรายละเอียดหรือความลับเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการคุ้มครอง และการเปิดเผยต้องมี
ลักษณะสมบูรณ์ ชัดแจ้ง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด เพื่อที่สังคมจะได้เอาไปใช้
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ได้ให้คํานิยามของ การประดิษฐ์ไว้ว่า“การคิดค้น
หรือทําขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใดๆที่ทําให้ดีขึ้นซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธ”ี
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ในส่วนของกรรมวิธีนั้น ได้กําหนดให้ความหมายว่า “วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการ
ผลิต หรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้น หรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และ
รวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆด้วย”
จากคํานิยามข้างต้นเป็นการกําหนดให้การคิดค้นหรือทําขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ
กรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใด ๆที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ (Products) หรือกรรมวิธี (processes)
ถือเป็นการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย แต่โดยหลักของการประดิษฐ์ที่จะได้รับความ
คุ้ มครองนั้ น จะต้ องไม่ เป็ นสิ่ งที่ กฎหมายจะกํ าหนดห้ ามไม่ ให้ นํ ามาขอรั บสิ ทธิ บั ตร เช่ น การค้ นพบ
(discovery) หรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ (law of nature) ซึ่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 9 ว่า
“การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์พืช หรือสารสกัด
จากสัตว์หรือพืช
(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) ระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
(4) วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน”
ในประเด็นว่าผลผลิตจากธรรมชาติจะสามารถขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
2522 ได้หรือไม่นั้น เนื่องจากในประเทศไทยกฎหมายสิทธิบัตรถือว่าสิ่งที่เป็นผลงานที่มนุษย์คิดค้น คิดทํา
หรือปรับปรุงขึ้นเป็นการประดิษฐ์ โดยไม่จํากัดว่าผลงานดังกล่าวนั้นจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาขาใด
ดังนั้นผลผลิตของธรรมชาติก็อาจเป็นการประดิษฐ์ได้ตามกฎหมายสิทธิบัตรของไทย แต่การจะขอรับ
20
สิทธิบัตรในสิ่งดังกล่าวจะต้องพิจารณาบทบัญญัติอื่นประกอบด้วย โดยการประดิษฐ์ที่จะสามารถขอรับ
สิทธิบัตรของประเทศไทยได้นั้น ได้มีการกําหนดไว้ในมาตรา 5 ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับในต่างประเทศ
คือ จะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ได้
สาระของกฎหมายสิทธิบัตร อาจแบ่งแยกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร
20

จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวคิดและบทวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2544),
หน้า99.
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1.การประดิษฐ์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 3 ให้นิยามไว้ว่า หมายความว่าการคิดค้น
หรือคิดทําขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี จากนิยามดังกล่าวอาจแยกได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ
1) การประดิษฐ์ คือ การคิดค้นหรือคิดทําขึ้น หมายความว่า การประดิษฐ์เป็นการใช้ความคิด ซึ่ง
แตกต่างจากคําว่า สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการใช้ความคิดและมุ่งไปที่ตัววัตถุ ฉะนั้นการคุ้มครอง
ของสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ จึงแตกต่างกันอย่างชัดเจน เรื่องความคุ้มครองความคิด สิทธิบัตร ให้ความ
คุ้ มครองความคิ ด สาระสํ าคั ญของความคิ ด ในขณะที่ ลิ ขสิ ทธิ์ ไม่ คุ้ มครองความคิ ด แต่ คุ้ มครองการ
แสดงออกซึ่งความคิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 6 วรรคสอง
2) การประดิษฐ์ คือผลที่เกิดจากการใช้ความคิดนั้น ซึ่งมี 2 ประเภท คือผลิตภัณฑ์ (product)
และกรรมวิธี (process)
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้สังเกตคําว่า การออกแบบ ซึ่งเป็นการใช้ความคิด การคิดค้นหรือ
คิดทําขึ้นเหมือนกับการประดิษฐ์
คําว่า แบบผลิตภัณฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสี
ของผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะพิเศษ สําหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรมได้ ฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นการใช้ความคิดในการออกแบบ ซึ่งกฎหมายให้
ความคุ้มครองผลของการออกแบบ 2 ประเภท คือ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบของลวดลาย
หรือสีของผลิตภัณฑ์
รูปร่าง คือ ลักษณะภายนอกที่มีลักษณะสามมิติ หรือรูปทรง ลวดลายหรือสี เป็นการออกแบบ
ให้เกิดลักษณะขึ้นที่พื้นผิวของวัสดุ หรือแบบผลิตภัณฑ์ใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้ง
หัตถกรรม หมายถึง การออกแบบเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรม ซึ่งต่างจากลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์มิได้มุ่งผลิตสินค้า แต่เป็นงานสร้างสรรค์เพื่อแสดงออกซึ่งข้อมูล อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เช่น
การปั้นรูปก็เพื่อให้เห็นความงดงาม
โดยสรุปแล้ว การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นการออกแบบเกี่ยวกับความสวยงามภายนอกของ
วัตถุอันสามารถปรากฎแก่สายตาของผู้ชม เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตกลงซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่างจากการผระดิษฐ์
ซึ่งให้ความคุ้มครองสาระสําคัญภายในของผลิตภัณฑ์
2 ลักษณะของการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ ตามมาตรา 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (novelty) มาตรา 6
2.เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (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) ดังนี้
(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
อธิ บายในการประชุ ม สั มมนา กฎหมายไม่ จํ ากั ดรู ปแบบของการเปิ ดเผย การนํ าหนั งสื อที่ อธิ บาย
รายละเอียดการประดิษฐ์ไปไว้ในห้องสมุดเพียง 1 เล่ม ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปอ่านได้ ย่อมถือได้ว่ามี
การเปิ ด เผยต่ อสาธารณชนแล้ ว การเปิ ด เผยตามอนุ 2 นี้ แ ตกต่ า งจากอนุ 1 คื อ มิ ไ ด้ จํ า กั ด เฉพาะ
ภายในประเทศ เช่นเดียวกับอนุ 1 แม้จะมีการเปิดเผยนอกประเทศ ก็ถือว่าทําลายความใหม่แล้ว
ข้อยกเว้นเรื่อง การเปิดเผยต่อสาธารณชน ตามอนุ 2 ซึ่งไม่ทําลายความใหม่ มีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 6 วรรคท้าย คือ
ข้อยกเว้นที่ 1 เป็นการเปิดเผยสาระสําคัญหรือตายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ
กระทําอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมยรายละเอียดมาเปิดเผยหรือลูกจ้างนําความลับของนายจ้างไป
เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
ข้ อยกเว้ นที่ 2 การเปิ ดเผยสาระสํ าคั ญหรื อรายละเอี ยดโดยผู้ ประดิ ษฐ์ เช่ นผู้ ประดิ ษฐ์ นํ า
สินค้าออกสาธิตหรือทดลองและอธิบายรายละเอียดให้ผู้ใช้ทราบลักษระของสินค้า
ข้อยกเว้นที่ 3 การแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าระหว่ างประเทศ 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.การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น มาตรา 7 บัญญัติว่า การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์
ที่สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยงายแก่บุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับ
งานประเภทนั้น
โดยสรุปแล้ว หากมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้อาจถือได้ว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 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
เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษรจะพบว่า งานดังกล่าวส่วนใหญ่มักสร้างขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจและถือเป็นงานอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเภทหนึ่ง จึงมีลักษณะเข้าองค์ประกอบ
ในข้อนี้
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทั้งหมดข้างต้นแล้ว อาจสรุปได้ว่าการประดิษฐ์เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. 2522 ในปั จจุ บั น เนื่ องจากโดยลั กษณะการประดิ ษฐ์ ดั งกล่ าวไม่ เป็ นผลให้ ได้ มาซึ่ งผลิ ตภั ณฑ์
(product) หรือกรรรมวิธี (processes) ใดขึ้นใหม่หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
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กรรมวิธี ประกอบกับงานดังกล่าวในส่วนมากอาจมีลักษณะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องความใหม่ และขั้นการ
ประดิ ษฐ์ที่สู งขึ้นได้ สํ าหรับประเด็นการให้ความคุ้มครองแก่ส่วนที่แสดงออกมาทางจอภาพ (screen
displays) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษรในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑ์ (product
designs) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 นั้น จะต้องพิจารณาจากคํานิยามของแบบผลิตภัณฑ์
ในมาตรา 3 ที่บัญญัติว่า “แบบผลิตภัณฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือ องค์ประกอบของ
ลวดลาย หรื อสี ของผลิ ตภั ณฑ์ อั นมี ลั กษณะพิ เศษสํ าหรั บผลิ ตภั ณฑ์ ซึ่ งสามารถใช้ เป็ นแบบสํ าหรั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้”
จากคํานิ ยามจะเห็ นได้ ว่าการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ คื อ ความคิ ดสร้างสรรค์เกี่ ยวกั บลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ อันประกอบไปด้วยรูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการออกแบบนั้นมี
ลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์อื่น และจะต้องนํามาใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรมได้ โดยมิได้เน้นในเรื่องของเทคนิคหรือกรรมวิธี ซึ่งแม้ในคํานิยามจะไม่ได้กําหนดให้ต้อง
เป็นการออกแบบที่ให้ความสวยงามแก่สายตา ดังเช่นในกฎหมายของหลายประเทศ แต่ก็ถือว่าเป็นการ
กําหนดไว้ โดยปริ ยายว่าจะต้องเกี่ ยวกับความสวยงาม เพื่อดึงดู ดความรู้สึ กพอใจให้ ลูกค้าตกลงใจซื้ อ
21
ผลิตภัณฑ์นั้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องมีลักษณะตามที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
มาตรา 56 บัญญัติไว้ว่า “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราช บัญญัตินี้ได้ ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม”ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะมีลักษณะคล้ายกับใน
ส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่ได้กําหนดไว้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
นั้ นมี ลั กษณะอย่ างไร การพิ จารณาจึ งต้ องอาศั ยหลั กเกณฑ์ ตามมาตรา 57 ที่ กํ าหนดว่ าการออกแบ
ผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังต่อไปนี้
(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, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ์ นิติธรรม, 2548),
หน้า 215.
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จากหลักเกณฑ์ข้างต้น อาจพิจารณาได้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ไม่เคย
มีมาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบขึ้นมาใหม่โดยแท้ ด้วยความคิดริเริ่มของผู้ออกแบบ หากเป็นสิ่งมี่เคยมีหรือ
มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ จะขอรับสิทธิบัตรตามมาตรานี้
22
ไม่ได้ 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 ก็เป็นการห้ามมิให้บุคคลอื่นไปกระทําการต่างๆตามที่
บัญญัติไว้ หากบุคคลอื่นไปกระทําการต่างๆดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ย่อมเป็นการ
ละเมิดสิทธิบัตร
ปัญหามีว่า หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้ขายผลิตภัณฑ์ให้ นาย ก. ต่อมา นาย ก. ขายผลิตภัณฑ์ตาม
สิทธิบัตรให้ นาย ข โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร จะถือว่านาย ก ละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรง
สิทธิบัตรหรือไม่ ข้อนี้ขอให้ทําความเข้าใจว่า การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาติหรือยินยอมให้นําผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดแล้ว สิทธิเหนือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น (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 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย หรือมีไว้เพื่อขายเสนอขาย หรือ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ตามอนุ 1 เป็นสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์
(2)ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย
เสนอขาย หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
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ตามอนุ 2 เป็นสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรกรรมวิธี ซึ่งอนุนี้แยกได้เป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก การใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรในการผลิต
ส่วนที่สอง การกระทําต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยละเมิดจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตร เช่น ใช้
ขาย นําเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
มาตรา 36 กล่าวถึงการกระทําต่างๆ เช่นผลิต ใช้ ขาย เป็นต้น หากมีข้อพิจารณากันเพียงว่า
ผลิตหรือไม่ ใช้หรือไม่ ขายหรือไม่ โดยไม่ได้โต้เถียงถึงตัวผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ หรือ
กรรมวิธีตามสิทธิบัตรแล้ว ก็คงไม่ต้องพิจารณาถึง มาตร 36 ทวิ แต่ทางปฎิบัติเมื่อมีขอ้พิพาทจําเลยมักสู้
ว่ามิ ใช่ ผลิตภัณฑ์หรื อกรรมวิธี ตามสิทธิบัตร เพราะจําเลยมักผลิตให้ลั กษณะใกล้ เคียงผลิตภั ณฑ์ ตาม
สิทธิบัตรโดยดัดแปลงให้แตกต่างเล็กน้อย
แม้ ว่ามาตรา 36 ทวิ วรรคแรก จะบัญญัติ ว่าสิ ทธิ ของผู้ ทรงสิ ทธิ บัตรตามมาตรา 36 ในการ
ประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ แต่ใจมาตรา 36 ทวิ วรรคสิง ก็ได้บัญญัติ
ขยายขอบเขตการคุ้มครองออกไปโดยบัญญัติว่า
“ขอบเขตการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองย่อมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่แม้จะมิได้
ระบุในข้อถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยและทําให้เกิดผลทํานอง
เดียวกับลักษณะของการประดิษฐ์ระบุไว้ในข้อถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชํานาญในระดับ
สามัญในศิลปหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้น”
ตัวอย่าง สิทธิบัตรกรรมวิธีตามมาตรา 36 ทวิ วรรคสอง อธิบายได้ว่า กรรมวิธีหรือขั้นตอนการ
ผลิตที่ได้รับความคุ้มครองนั้นไม่จําเป็นต้องเหมือนกับที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือโจทก์ระบุไว้ในข้อถือสิทธิทุก
ประการถ้าสาระสําคัญหรือคุณสมบัติ ประโยชน์ หรือ ผลที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีเหมือนกัน ก็ถือว่าอยู่ใน
ข่ายของการใช้กรรมวิธีนั้น
สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร อีกประกรหนึ่งคือ การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตาม มาตรา 38 และ
ในมาตรา 39(1) ได้กําหนดหลักสําคัญของการอนุญาตให้ใช้สิทธิคือผู้ทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไขโดยไม่
ชอบธรรมไม่ได้ (เปรียบเทียบกับลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 15(5)) เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรกําหนดให้ผู้ขออนุญาตใช้
สิทธิบัตรซื้อวัตถุดิบจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือห้ามผู้ขออนุญาตใช้สิทธิต่อสู้ว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ เป็น
ต้น สําหรับข้อสัญญาที่เป็นการจํากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมที่เป็นโมฆะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง
บัญญัติว่า หากคู่ สัญญามี เจตนาแยกส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่ วนที่สมบูรณ์ก็ได้ และตามมาตรา 41
กําหนดว่า การทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อยกเว้นการกระทําที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (มาตรา 36 วรรคสอง)
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(1) การกระทําเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าทดลอง หรือวิจัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อการ
ใช้ประโยชน์ตามปกติ ของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ ทําให้เสื่อมเสียต่ อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ ทรง
สิทธิบัตร เกินสมควร (เปรียบเทียบลิขสิทธิ์ มาตรา 32 วรรคแรก)
(2) การกระทําในลักษณะที่กระทําโดยสุจริต เป็นกรณีที่มีการผลิตหรือการใช้กรรมวิธีตาม
สิทธิบัตรโดยผู้กระทได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือใช้ประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริต หรือไม่รู้
หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร กรณีนี้เป็นเรื่องบุคคลอื่นคิดค้นการ
ประดิษฐ์ได้ก่อน แต่ไม่ได้มาขอจดทะเบียนไว้
(3) เป็นการเตรียมยาหรือปรุงยาตามคําสั่งของแพทย์ แต่ต้องเป็นการเตรียมยา เฉพาะราย
(4) เป็นการกระทําเกี่ยวกับการขอขึ้นตํารับยาโดยมีวัตถุประสงค์จะผลิต จําหน่าย นําเข้า
หลังจากสิทธิบัตรหมดอายุ
(5) การใช้ อุ ปกรณ์ ที่ ได้ รั บสิ ทธิ บั ตรของเรื อที่ เข้ ามาในราชอาณาจั กรชั่ วคราวหรื อโดย
อุบัติเหตุและจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
(6) การใช้อุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของอากาศยานหรือยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ
(7) การใช้ ขาย มี ไว้ เพื่ อขาย เสนอขาย หรื อนํ าเข้ าในราชอาณาจั กรซึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ ตาม
สิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นไปตาม
หลัก exhaustionดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
นอกจากข้อยกเว้ นตาม มาตรา 36 วรรคสองแล้ ว ยังมีมาตรา 35 ทวิ ซึ่งน่าจะกล่ าวถึ ง
เนื่องจากเกี่ยวข้องกัน
ตามมาตรา 35 ทวิ เป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงการกระทําใดๆตาม มาตรา 36 นับแต่วันขอรับ
สิทธิบั ตรจนถึ งก่ อนวั นออกสิทธิ บัตร มิให้ ถือว่าเป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ของผู้ทรงสิทธิ บัตร เว้ นแต่ มีการ
ประกาศโฆษณาคําขอตาม มาตรา 28 แล้ว และผู้กระทํารู้ว่ามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือได้รับคําบอก
กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่า มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรแล้ว ดังนี้หากภายหลังจากมีการออกสิทธิบัตรแล้ว
ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ฝ่าฝืนได้
สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
มาตรา 63 บั ญญั ติว่ า ผู้ ทรงสิ ทธิ บั ตรเท่ านั้ นมีสิ ทธิ ใช้ แบบผลิ ตภัณฑ์ กั บผลิตภั ณฑ์ ตาม
สิทธิบัตรซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกับ มาตรา 36 วรรคแรก
แม้ ว่ าการใช้ แบบผลิ ตภั ณฑ์ ตามสิ ท ธิ บั ตรจะไม่ มี บทบั ญ ญั ติ กํ าหนดขอบเขตของแบบ
ผลิ ตภัณฑ์ ไว้ โดยเฉพาะเช่ นเดี ยวกั บ มาตรา 36 ทวิ แต่ หลั กปฏิ บั ติทั่ วไป การใช้ แบบผลิตภั ณฑ์ ตาม
98

กฎหมายที่เกีย่ วกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข

สิทธิบัตรไม่ได้หมายความว่า แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องเหมือนตรงกับที่ระบุไว้ในสิทธิบัตร
คือในข้อถือสิทธิและภาพที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น การใช้สาระสําคัญของแบบที่จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ แม้
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อยก็อยู่ในข่ายละเมิดสิทธิบัตร
สําหรับข้อยกเว้น การกระทําที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มี
เพี ยงประการเดียว คือการใช้ แบบผลิตภั ณฑ์เพื่ อประโยชน์ ในการศึกษาหรื อวิจั ย โดยไม่มี ข้ อยกเว้ น
เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ตาม มาตรา 36 วรรคสอง (2)-(7)
การเพิกถอนสิทธิบตั ร
มาตรา 54 บัญญัติให้สิทธิบัตรที่ออกโดยไม่ชอบด้วย มาตรา 5,9,10,11 หรือ มาตรา 14 ให้
ถือว่าสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์
สถานะทางกฎหมายของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ในส่ วนที่ ไม่ ใช่ ตั วอั กษร ในฐานะโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะพิจารณาได้จาก มาตรา 9 (3) ซึ่งได้กําหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรในระบบ
ข้อมูลสําหรับการทํางานของคอมพิวเตอร์ไว้ ซึ่งสามารถนํามาเทียบเคียงได้กับคํานิยามของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่บัญญัติให้หมายความว่า “คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่ง
อื่นใดที่นําไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานหรืเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะได้” ระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์จึงหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามคํานิยามดังกล่าวเนื่องจากมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่
กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว้
เหตุผลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากแม้ว่า
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะการประดิษฐ์
แต่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในมาตรา 9 (3) ได้บัญญัติยกเว้นไว้อย่างชัดเจนให้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นจาก
อั ล กอริ ทึ ม (Algorithm) ซึ่ ง เป็ น ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนในการแก้ ปั ญ หาและจากสู ต รทางคณิ ต ศาสตร์
(Mathematical formula) ซึ่งเป็นเพียงทฤษฎีและกฎเกณฑ์เท่านั้น ซึ่งเป็นหลักการของกฎหมาย
23
สิทธิบัตร อีกทั้งด้วยเหตุผลที่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่การประดิษฐ์เนื่องจากไม่ใช่ความคิดเกี่ยวกับ
การผลิตผลิ ตภัณฑ์ โดยตรง หากแต่มีลักษณะเป็นเพียงวิ ธีการใช้ผลิ ตภัณฑ์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้
ทํ างานตามคํ าสั่ งของผู้ ใช้ เท่ านั้ น เที ยบได้ กั บวิ ธี การใช้ เครื่ องจั กรกลหรื อผลิ ตภั ณฑ์ อื่นๆ วิ ธี การใช้

23

จักรกฤษณ์ ควรพจน์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 106-107
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ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร หากแต่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
24
ลิขสิทธิ์
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร พบว่าโดยสภาพจะ
เป็นระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการต่อประสานระหว่างคอมพิวเตอร์
กับผู้ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 กําหนดยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครองไว้ ดังนั้นจึงไม่
สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ของประเทศไทยได้กําหนดให้คํานิยามของการประดิษฐ์ไว้
ชั ดเจนว่ า ซึ่ งเมื่ อพิ จารณาจากคํ านิ ยามของการประดิ ษฐ์ และกรรมวิ ธี ในมาตรา 3 จะเห็ นได้ ว่ าการ
ประดิ ษฐ์ ตามกฎหมายสิ ทธิ บั ตรของประเทศไทยโดยเนื้ อแท้ แล้ ว ก็ คื อความคิ ดสร้ างสรรค์ เกี่ ยวกั บ
ผลิ ตภั ณฑ์ นั่ นเอง โดยสิ่ งที่ ได้ คิ ดค้ นนั้ นสามารถนํ าไปทําให้ เกิ ดผลในทางปฏิ บั ติ (reduction into
25
practice) ได้ กล่าวคือ การประดิษฐ์ดังกล่าวจะต้องได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (product) หรือกรรมวิธี
(processes) ใดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใดๆ ที่ทําให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีจึงจะขอรับสิทธิบัตรได้
ในขณะที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร เป็นการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เพื่อให้
คอมพิวเตอร์ดําเนินการตามต้องการ และไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ใดๆ จึง
ทําให้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตของคําว่าผลิตภัณฑ์ (products) หรือกรรมวิธี (processes) ที่จะขอรับ
สิทธิบัตรได้
ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร ที่มีลักษณะเป็นวิธีการดําเนินการทาง
ธุรกิจ เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยได้กําหนดความหมายของคําว่ากรรมวิธีไว้โดยเฉพาะว่า
“วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือ การเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้น หรือ
การปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆ ด้วย” ในขณะที่วิธีการดําเนินงานทาง
ธุรกิจเป็นวิธีการที่ใช้กระทําต่อวัตถุเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตใดๆ และไม่ได้ใช้
ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ใดๆ จึงทําให้วิธีการดําเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตการให้ความ
คุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย แม้ว่าจะมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกําหนดก็ตาม
ดังนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร ที่มีลักษณะเป็นวิธีการดําเนินการทางธุรกิจ จึงไม่
26
สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายของประเทศไทยเช่นกัน
24

ยรรยง พวงราช, คําอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543).หน้า 49
ยรรยง พวงราช. เรื่องเดียวกัน, หน้า 24.
26
สาวิตรี เจริญชัยอักษร, “การให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่วิธีการดําเนินการทางธุรกิจ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 108.
25
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ลักษณะการประดิ ษฐ์ตามที่พระราชบัญญัติสิ ทธิ บัตร พ.ศ.2522 มาตรา 5 กําหนดให้ขอรั บ
สิทธิบัตรได้ว่ายจะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมได้แล้ว จะพบว่าการประดิษฐ์เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อาจมี
ลักษณะไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
1) หลักเกณฑ์ในเรื่องความใหม พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้มีการกําหนดไว้ใน
มาตรา 6 วรรคหนึ่ง โดยบัญญัติว่า“การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว”
และในวรรคสองได้บัญญัติเกี่ยวกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) ว่า “งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้ความ
หมายถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) การประดิษฐ์ที่มหี รือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่
ไดเผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชาการอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะ
กระทําโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนําออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ
(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร
ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
(4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา
เกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้
(5) การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผู้ ข อรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รไว้ แ ล้ ว ไม่ ว่ า ในหรื อ นอก
ราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร”
การปรับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เนื่องจากการ
ประดิ ษ ฐ์ เกี่ ย วกั บ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ในส่ ว นที่ ไ ม่ เป็ น ตั ว อั ก ษรเป็ น การติ ด ต่ อระหว่ า งผู้ ใช้ กั บ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ดําเนินการตามต้องการ และไม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ใด ๆ จึงทําให้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้
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) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อื่น ไม่สามารถสร้างการประดิษฐ์เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่
ไม่เป็นตัวอักษรที่มีลักษณะเดียวกันได้ แม้จะไม่ได้ลอกเลียนงานของผู้อื่นก็ตาม
และการที่มาตรา 35 กําหนดอายุการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิบัตรการประดิษฐ์ถึง 20 ปี นับแต่
วันขอรับสิทธิบัตรก็อาจส่งผลให้เกิดการผูกขาดอํานาจในทางธุรกิจซอฟแวร์ได้ แม้กฎหมายสิทธิบัตรจะ
ส่งผลดีในแง่ ที่ว่าผู้ขอรับสิ ทธิบั ตรจะต้ องเปิดเผยสาระสําคั ญในการประดิษฐ์ เพื่อที่ผู้อื่นจะสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาได้ต่อไปก็ตาม เพราะเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ของสังคม ที่
จะได้รับภายหลังเวลาที่หมดอายุการให้ความคุ้มครองและโอกาสในการแข่งขันของผู้ประดิษฐ์รายอื่น
รวมทั้งความสามารถในการประดิษฐ์งานในส่วนนี้ของผู้ประดิษฐ์รายอื่น กับความจําเป็นในการศึกษา
สาระสําคัญของการประดิษฐ์แล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ประดิษฐ์รายอื่นสามารถสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่มี
ลักษณะเหมือนกันได้ โดยไม่จําเป็นต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ ดังนั้นหากต้องการของผู้
ใช้ได้แล้วอาจทําให้ไม่เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนนี้ได้ นอกจากนี้ การพิสูจน์ว่ามีการละเมิด
ที่มีความแตกต่างจากบุคคลอื่นนั้นเพียงเล็กน้อย หรือมีการดัดแปลงแก้ไขการประดิษฐ์นั้นเพียงเล็กน้อย
และจะต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ของผู้ขอรับสิทธิบัตรนั้นได้มีการเปิดเผยมาก่อนแล้ว และมีบุคคลอื่น
ได้เพิ่มเติมความคิดใหม่ ๆ เข้าไป ทําให้มีการล่วงไปยังส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรถือสิทธิอยู่ และยังอยู่ใน
ระยะเวลาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองหรือไม่ โดยสิ่งที่สําคัญคือการพิจารณาจากถ้อยคําสํานวนในข้อถือ
27
สิทธิ (claims) ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุไว้ การพิจารณานี้จะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ มิใช่เฉพาะแต่ถ้อยคําตามข้อถือสิทธิเท่านั้น
1.3. กฎหมายเครื่องหมายการค้า
แม้ว่าผู้ถือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะหวงสิทธิ์ไม่ให้ผู้อื่นใช้ กระนั้นก็มีการกําหนด
ขอบเขตแห่งอํานาจในสิทธิแห่งการนั้นไว้ (แม้ว่าผู้ที่ถือสิทธิของเครื่องหมายการค้านั้นอยู่ จะสามารถ
ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าอันเดียวกันนั้นได้ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีการกําหนดข้อจํากัดในอํานาจแห่ง
การใช้สิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ในการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้เครื่องหมายการค้า
ของตนได้)

27

อาวีพรรณ จงประกิจพงศ์ , ทรัพย์สินทางปัญญา เล่ม 2 กรุงเทพมหานคร : วิญญูจน , 2537, หน้า 96.
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ประการแรก เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ คําว่าบ่งเฉพาะในที่นี้นั้นหมายความถึง
ถ้อยคํา สัญลักษณ์ ที่ใช้ในเครื่องหมายการค้า มีความสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นแตกต่างจากลักษณะธรรมดา
ทั่วไป ต้องมีความบ่งเฉพาะโดยแท้ อย่างคําว่า Google และ Yahoo ถ้อยคําหรือสัญลักษณ์ใดอาจจะ
กลายเป็นลักษณะบ่งเฉพาะได้ หากได้มีการจําหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น
จนแพร่หลายแล้ว ในทางตรงกันข้ามสําหรับเครื่องหมายการค้าที่เป็นถ้อยคําอันเป็นธรรมดาสามัญ เช่น
Lotus จะไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีความบ่งเฉพาะอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ในเครื่องหมายการค้านี้น้อยกว่า
ประการที่สอง ชื่อองค์กรหรือบริษัทจะยังไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า จนกว่าจะได้มีการใช้
เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าหรือบริการเพื่อแสดงว่าเป็นขององค์กรหรือบริษัทนั้นๆ
ประการที่สาม จะไม่มีการคุ้มครองเกิดขึ้น หากว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทอื่นผู้ใช้เครื่อง
หมายการค้าเดียวกั นนี้ ไม่เป็นการแข่ งขันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า (หมายถึ ง การคุ้มครองตาม
กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะไม่เกิดขึ้น ถ้าบริษัทอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว แต่มิได้มีลักษณะการใช้ที่มุ่งจะแข่งขันกันกับเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าเดิม)
ประการที่สี่ การคุ้มครองสิทธิ์จะไม่เกิดขึ้น หากพิสูจน์ได้ว่าการที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้ไม่ได้ทํา
ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนว่าสินค้าหรือบริการนี้เป็นของผู้ผลิตรายใด
ประการที่ห้า การคุ้มครองสิทธิ์จะไม่เกิดขึ้น หากว่าสินค้าที่เหมือนคล้ายคลึงกันนี้ได้จําหน่ายใน
พื้นที่คนละพื้นที่ของประเทศเดียวกัน หรือต่างประเทศกัน หรือช่องทางการจําหน่ายต่างกัน
หากจะสรุ ปเรื่องข้ อจํ ากัดของเครื่ องหมายการค้าสามารถสรุ ปได้เป็นข้ อเดียวว่ า หน้ าที่ ของ
เครื่ องหมายการค้ านั้ นมี เพื่ อป้ องกั นไม่ ให้ ผู้ บริ โภคเกิ ดความสั บสนในสิ นค้ าและบริ การ ก่ อนที่ จะมี
อินเตอร์เน็ตนั้น (ก่อนที่จะมีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย) นักธุรกิจสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่
เหมือนกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสนเพราะว่าการประกอบธุรกิจเกิดขึ้นคนละประเทศกัน หรือว่า
สิ น ค้ า หรื อบริ ก ารนั้ น มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ างกั น อย่ า งเห็ นได้ ชั ด เจน อิ นเตอร์ เน็ ตได้ ทํ า ให้ เหตุ การณ์
เปลี่ยนแปลงไป โดยคนที่ทําการค้นหาสินค้ า บริ การทางอินเตอร์ เน็ทจะใช้ Key words หรือชื่ อ
เครื่องหมายการค้าใน URL Address แทนที่จะเป็นธุรกิจสินค้า บริการที่ต้องการ ดังนั้นจึงทําให้ได้ข้อมูล
นอกเหนือเกินกว่าที่ต้องการ
อินเตอร์เน็ตทําให้เกิดสถานการณ์ที่นักธุรกิจหลายคนอ้างสิทธ์เหนือเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
ที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น สถานการณ์นี้ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อน เนื่องจากในหลายๆ ประเทศนั้น
การจดทะเบี ยนสิทธิไม่ได้จํ าเป็นต้องหมายความว่าการจดทะเบียนนั้นจะเป็ นการแสดงถึงความเป็ น
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เจ้าของในเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าต่างหาก ที่จะเป็นตัวแสดงถึงความเป็นเจ้าของ
อย่ างไรก็ดี การจดทะเบี ยนนั้ นมี ความสําคั ญในส่วนที่รั กษาความเป็ นเจ้ าของ ในความจริ ง สามารถ
ฟ้องร้องและป้องกันผู้แข่งขันรายอื่นที่จะลอกเลียนแบบ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา การจดทะเบียนสิทธิกระทําได้ที่องค์กรสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
(PTO) ในขณะที่ยุโรปอยู่ที่องค์กรตลาดการค้าภายใน (OHIM Office for Harmonisation in the
Internal Market) แต่ตรงนี้มิได้เป็นเครื่องยืนยันว่า การทําธุรกิจค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ตโดยมีการจด
ทะเบียนสิทธิแล้ว ผู้ทําธุรกิจรายอื่นจะไม่สามารถฟ้องร้องต่อศาลอ้างสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าได้ เพราะ
ผู้ทําธุรกิจรายอื่นเขาสามารถที่จะอ้างถึงการใช้ว่า เขาเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ก่อนที่จะมีการจด
ทะเบียนต่อองค์กรเครื่องหมายการค้าใดก็ตาม
2. กฎหมายพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
ตลาดผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การใช้ E-Mail หรือการเข้าไปหา
ข้อมูลใน WWW นับเป็นเรื่องปกติ ธุรกิจต่างๆ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทโดยผ่าน Web site ของ
ตนเองมากขึ้น ผู้ประกอบการต่างๆจึงมีแนวโน้มที่จะทําการค้าขายผ่านทาง Internet มากขึ้น ประเทศ
ไทยยังเสียเปรียบในเรื่องของเทคโนโลยี รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท แต่การ
พัฒนาระบบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ E-Commerce ถือเป็นการ
เปิดตลาดไปสู่ผู้บริโภคหลายล้านคนทั่วโลก
การรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมายเทียบเท่ากับการทําธุรกรรม
แบบเดิมที่ทํากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การออกพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
28
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหลายประการด้วยกันคือ
1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรอบเบื้องต้น (Framework Law) ซึ่งวาง
หลักเกณฑ์กว้างๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการทําสัญญา โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึง
กระบวนการและรายละเอียด ทางเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กฎหมายดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นบทบัญญัติกลางที่สามารถนําไปใช้ปรับกับการประกอบ
ธุรกิจต่างๆ หรือนําไปใช้ในเอกเทศสัญญาลักษณะต่างๆ ที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

28

ธนัชพร พาณิชย์กิจเจริญ. ผลกระทบทางกฎหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. หนังสือรพี 47
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 2547. http://www.l3nr.org/posts/448852
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3. ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงความตกลงยินยอมในการแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์จากวิธีการเดิมที่
นิยมทํากันคือการทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อบนเอกสารมาเป็นการรับส่ง
ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน
4. มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เรื่องพยานหลักฐานในเรื่องต้นฉบับของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับฟังข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน
5. ทําให้ มีการเปลี่ ยนแปลงหลักกฎหมายแพ่ งลักษณะนิ ติกรรมสัญญาในเรื่ องการก่อให้ เกิ ด
สัญญา การแสดงเจตนาและคําบอกกล่าวโดยทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และในเรื่องเวลาและสถานที่ที่ถือ
ว่าเกิดสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
6. มีการรับรองผลทางกฎหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลเทียบเท่ากับการลงลายมือ
ชื่อในเอกสาร และการกํ าหนดวิธี การเกี่ยวกับการรั บรองในเรื่องลายมือชื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ ตลอดจน
รายละเอี ย ดทางเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารรั บ รองและการกํ า กั บ การประกอบการรั บรองลายมื อชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
7. มีบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในการรับและส่ง
ข้อมูลฯ การเก็บรักษาข้อมูลฯ การตอบรับว่าได้รับข้อมูลฯ ความเป็นเจ้าของข้อมูลฯ และความผิดพลาด
และซ้ําซ้อนของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
8. กําหนดแนวทางในการส่งเสริม สนั บสนุ นและพั ฒนาธุรกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ในการ
ประกอบธุรกิจทางด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยมีคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ มีหน้าที่ในการพิจารณาให้มีการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
กํากับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ และมีองค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านงานธุรการ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ 29 ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า การทํา
ธุรกรรมผ่ านสื่ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ในทุ กๆ ช่ องทางที่ เป็ นอิ เล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อิ นเทอร์ เน็ ต และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทําผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ การโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต แม้กระทั่งการซื้อขายออนไลน์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของความสําคัญของ
29

ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน (สืบค้นออนไลน์)
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องค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทําเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึง
พนักงานขาย พนักงานแนะนําสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ดังนั้นจึงลดข้อจํากัดของระยะทาง
และเวลา ในการทําธุรกรรมลงได้
ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ให้ความหมาย ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าเป็นธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น
การเข้ามาดูตัวอย่างสินค้า และติดต่อซื้อขายกันได้ โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประมวลผล และการส่งผ่าน
ข้อมูลติจิตอลรวมทั้งข้อมูล เสียงและภาพเคลื่อนไหว โดยรวมถึงผลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มี
ผลดีต่อองค์กร เช่น การบริหารองค์กร การเจรจาทางธุรกิจ การทํานิติกรรมสัญญาการชําระบัญชี รวมทั้ง
การชําระภาษี เป็นต้น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างโอกาสและตลาดการค้าใหม่ ให้กับผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจ ในการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Product ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการขยายอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การขยายโอกาสและทางเลือกให้กับผู้บริโภค
การจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุ คคล ที่ ทําธุรกิจเกี่ยวกั บการซื้ อขายสิ นค้ าหรือบริการโดยวิธี การใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาด
กลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่
สํานักงานเขตที่มี สํานักงานใหญ่ตั้ งอยู่ในเขตท้องที่ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สําหรับภูมิภาค
สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล โดยเว็บไซต์ที่จดทะเบียนแล้ว จะ
ปรากฏเครื่องหมาย Registered อยู่บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะและการมี
อยู่จริงของผู้ประกอบการ และรายชื่อผู้ประกอบการทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เครื่องหมายการค้ากับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบใหม่นี้สามารถย่อโลกให้เล็กลงและทําให้โลกธุรกิจการค้าเชื่อมโยงกัน
ได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ความนิยมใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างความแตกต่าง
ของสินค้าและบริการสามารถทําได้โดยการวิธีสร้างเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า คือ ลักษณะ
พิเศษของคําประโยค โลโก้ หรือการออกแบบสัญลักษณ์อื่น เพื่อแสดงถึงความแตกต่างว่าสินค้าของตนเอง
นั้นแตกต่างกับสินค้าของผู้ผลิต ผู้สร้างรายอื่น สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นมีความพิเศษ นั่นคือ ผู้ซึ่งได้
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จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น
สําหรับสินค้าหรือบริการแบบเดียวกัน หรือเหมือนกัน ในประเด็นความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้
เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในประเด็นเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อต้องพิจารณาถึง
การใช้ Domain names ด้วย
Domain Names นั้นใช้เพื่อจําแนกความพิเศษของ Web pages ตัวอย่างของ Domain
Names เช่น nohmex.com ของกลุ่มองค์กรธุรกิจเชียงใหม่ที่ขายสินค้าหัตถกรรมออนไลน์ แต่ยังไม่มี
การระบุว่าการเลือกใช้ชื่อ Domain manes นั้นสามารถที่จะละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นได้
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งในประเด็นนี้กฎหมายยังไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนอันก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงทาง
กฎหมายตามมา ดังนั้นถ้านักธุรกิจอยากที่จะรักษาสิทธิ online ตามกฎหมาย ต้องคํานึงถึงมิใช่เฉพาะแต่
เครื่องหมายการค้า แต่ยังรวมถึง Domain names ด้วย แต่ถ้าหาก Domain names ได้ไปเหมือน
เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเข้า ไม่ได้หมายความว่าการนั้นจะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าทันที
ปัญหาเรื่องเครื่องหมายการค้านั้นคือการที่เครื่องหมายการค้าเป็นการใช้และยอมรับสิทธิเฉพาะ
ในประเทศ ขณะที่ อินเตอร์เน็ทมีความเป็นสากลโดยธรรมชาติของมันเอง การจดทะเบียนสิทธิบัตรไม่ได้
หมายความว่ าคนอื่ นจะไม่ สามารถใช้ เครื่ องหมายการค้ านี้ ในที่ อื่นบนโลก กฎหมายขั้ นพื้ นฐานของ
เครื่องหมายการค้านั้นคือ “เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นคนแรกที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้เพื่อบ่งบอก
ความเป็นสินค้าของเขา” ดังนั้น ถ้าหากบริษัทหนึ่งเป็นเจ้าของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ แต่ไป
พบว่ามีอีกบริษัทหนึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกันนี้ ทางบริษัทที่จดทะเบียนจะสามารถอ้างสิทธิ์
ได้เฉพาะถ้าอีกบริษัทหนึ่งได้ใช้เครื่องหมายนี้ภายหลังบริษัทผู้จดทะเบียน จึงแสดงให้เห็นถึงการบัญญัติให้
สิทธิพิเศษสําหรับเครื่องหมายการค้า หมายความว่าในทางทฤษฎีเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะ
อ้างสิทธิท์ ี่มีอยู่ได้ทั่วโลก แม้ในความเป็นจริงแล้วการจดทะเบียนจะได้กระทําในแต่ละประเทศก็ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
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. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิ วเตอร์ (Computer Related Crime) อันมี
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสังคม จากความผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร อันถือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง
(Intangible Object) แต่ทว่ามีค่ายิ่งในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange:
EDI) ที่จะเอื้ออํานวยให้มีการทํานิติกรรมสัญญากันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
6. กฎหมายลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature Law) ที่มีวัตถุประสงค์
ในการสร้างความมั่นคงให้กับคู่กรณีในอันที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อการลงลายมือชื่อ
7. กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer) มีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างหลักประกันที่มั่นคง ในการทําธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว
8. กฎหมายโทรคมนาคม (Telecommunication Law) มุ่งวางกลไกในการเปิดเสรีให้มี
การแข่ งขั นที่ เป็ นธรรม และจั ด ให้ องค์ ก รกํ ากั บดู แ ลที่ เป็ นกลาง และมี ประสิ ท ธิ ภ าพรวมทั้ งสร้ า ง
หลักประกันให้ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง (Universal Service) ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กระทรวงคมนาคม มีการดําเนินการอยู่แล้วกฎหมายระหว่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทที่ 8
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
แม้ว่าเราจะทําสัญญากันอยู่แล้วในชีวิตประจําวัน แต่ สิ่งที่สําคัญที่สุดในบางประเทศ สัญญาซื้อ
ขายต้องทําเป็นหนังสือ ประเทศไทย เช่นเดียวกัน สัญญาซื้อขายต้องทําเป็นหนังสือ การทําสัญญาโดย
บันทึกทางอินเตอร์เน็ทนั้นจะถือว่าเป็นการทําเป็นหนังสือหรือไม่ หนังสือสัญญานี้ใช้สําหรับการรับรอง
สิทธิและหน้าที่ภาระภายใต้สัญญา อันการทําสัญญาผ่านอินเตอร์เน็ทมีความจําเป็นต้องพิสูจน์ได้ว่ามี
ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ อย่างไรก็ดี ในหลายประเทศ มีการตรากฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพื่อควบคุม
การทําธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ทแล้ว ซึ่งปัจจุบันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล (Digital Signature)
นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นการแสดงความยอมรับระหว่างคู่สัญญาในประเทศใหญ่ๆ แต่ในบางกรณี การ
บันทึกธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์ก็ยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสงสัยในเชิงกฎหมายอยู่
หลั กกฎหมายของไทยในเรื่ องของการรั บฟั งพยานหลั กฐานข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ นั้ นได้ นํ า
แบบอย่ า งมาจากกฎหมายแม่ แ บบของคณะกรรมาธิ ก ารกฎหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศแห่ ง
สหประชาชาติ (UNCITRAL) มีหลักการสําคัญที่จะรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทาง
กฎหมายเที ย บเท่ า กั บ การทํ า ธุ ร กรรมแบบเดิ ม การที่ ก ฎหมายยอมรั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐานข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีและสอดคล้องกับนานาอารยะประเทศที่เจริญแล้ว และยังเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
ลักษณะของธุรกรรมที่เกิดจากการติต่อสื่อสารกันโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายไทยมี
หลายลักษณะด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะบัญญัติรองรับไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น อาจจะ
เป็นการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การกู้ยืมเงิน เป็นต้น นิติกรรมบางประเภทกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดรูปแบบ
เอาไว้ หมายความว่ า คู่ สัญญาจะทําเป็นลายลั กษณ์ อักษรหรื อไม่ ก็ได้ แต่ ถ้ าหากกฎหมายได้กํ าหนด
รูปแบบของนิติกรรมเอาไว้ หากไม่ปฏิบัติตาม นิติกรรมนั้นอาจไม่มีความสมบูรณ์ หรืออาจจะไม่สามารถ
นํามาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องกันได้ และหากมีการทํานิติกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรณีมี
การฟ้องร้องคดีเพื่อบังคับตามสัญญาที่เกิดจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ก็อาจจะต้องพิจารณาทั้งในส่วนของ
กฎหมายสารบัญญัติที่กําหนดรูปแบบและผลของนิติกรรมแต่ละประเภทไว้ ทั้งยังจะต้องพิจารณาในส่วน
ของกฎหมายวิธีสบัญญัติที่บัญญัติถึงวิธีการสืบพยานหลักฐานประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในที่นี้ก็คือ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ซึ่งมีลักษณะพิเศษกว่ากฎหมายฉบับอื่น ๆ
109

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ของไทยที่มีบทบัญญัติทั้งในส่วนสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติไว้ในฉบับเดียวกัน ซึ่งรายงานนี้จะกล่าวถึง
เฉพาะการรั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
30
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
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 หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นๆด้วย จึงอาจถือได้ว่าแต่เดิม
นั้น ศาลไทยส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับฟังข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นคดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และศาลล้มละลาย ต่อมาไทยได้ ออกกฎหมายฉบั บหนึ่ ง
เพื่อมารับรองสถานะในทางกฎหมายของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเรื่องของการทํานิติกรรม
และการรั บฟั งเป็ นพยานหลั ก ฐานหากเกิ ดกรณี ฟ้ องร้ องกั นขึ้ น ซึ่ ง กฎหมายฉบั บที่ ก ล่ าวถึ งนี้ ก็ คื อ
พระราชบัญญั ติว่ าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 นั่ นเอง ซึ่ งมี ผลใช้บั งคั บตั้ งแต่ วันที่ 3
เมษายน 2545 เป็นต้นมา และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 2 โดยมีการแก้ไข ยกเลิก ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติบางมาตราขึ้นมา
ในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีบัญญัติไว้ในมาตรา 11 ซึ่งมีการ
บัญญัติขึ้นใหม่โดยพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) มาตรา 6 ที่ให้ยกเลิกความในมาตรา 11 เดิม
โดยข้อความที่บัญญัติขึ้นใหม่มี ดังนี้
มาตรา 11 วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว่ า “ห้ า มมิ ใ ห้ ป ฏิ เสธการรั บ ฟั ง ข้ อมู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น
พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะ
เหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”
เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 บัญญัติขึ้นมาเพื่อรับรอง
สถานะทางกฎหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าให้มีผลผูกพันกันในทางกฎหมายได้ และเมื่อเกิด
กรณีพิพาทกันระหว่างคู่สัญญา เมื่อมีการนําคดีมาสู่ศาล ศาลจะปฏิเสธไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐาน
30

ชลอ ยศสมบัติ และ รังสรรค์ พิบูลย์กิจสกุล. รูปแบบทางกฎหมายสําหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
: ศึกษาเฉพาะกรณีการรับฟังพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์. www.coj.go.th/iad/userfiles/file/onlinetransactions.doc
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ประเภทนี้ ไม่ ได้ แต่ หากมี กฎหมายอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้ องกั บการรั บฟั งพยานหลั กฐานไว้ ก็ จะต้ องนํ ามา
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
ชําระเงินแทนหรือดําเนินการอื่นใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงาน
ของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องประกาศกําหนด ให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็น
ตราสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว............” นอกจากนี้ยังต้องอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยพยานหลักฐานด้วย เช่น เรื่องหน้าที่นําสืบ และเรื่องการ
ห้ามมิให้รับฟังพยานบอกเล่า เป็นต้น
2. การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา 11 วรรคสองที่บัญญัติ ขึ้นใหม่โดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น
พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะ
เหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้น ให้พิเคราะห์
ถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะ
หรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ใน
การระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย”
วรรคสอง จึงได้บัญญัติถึงวิธีการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานประเภทนี้ไว้ อย่างไรก็ตาม การชั่ง
น้ําหนักพยานหลักฐานก็ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ให้อํานาจผู้พิพากษาที่จะใช้ดุลพินิจในการชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐานได้ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 11 วรรคสองนี้ และบทบัญญัติกฎหมายลักษณะพยาน
มาตรา 11 วรรคสองนี้ บัญญัติให้ศาลพิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้
สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มี
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การเปลี่ ยนแปลงของข้ อความลั กษณะ หรื อวิ ธี การที่ ใช้ ในการระบุ หรื อแสดงตั วผู้ ส่ งข้ อมู ล รวมทั้ ง
พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง ดังนั้น หากลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา และการสื่อสารมีความ
น่าเชื่อถือ และมีวิธีการจัดเก็บรักษา มีความครบถ้วนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ หรือสามารถ
ระบุ หรื อแสดงตั วผู้ส่ งข้อมู ลได้ รวมทั้ งพฤติ การณ์ อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ศาลก็ ต้องรับฟั งพยานหลักฐาน
ประเภทนี้
ในเรื่องของวิธีการเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีบัญญัติไว้ในมาตรา 10 ดังนี้
“ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้นําเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่เป็นมาแต่เดิมอย่าง
เอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า
ได้มีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว
(1)ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่การ
สร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ
(2) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้
ความถูกต้องของข้อความตาม (1) ให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดของ
ข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติใน
การติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้องของข้อความนั้น
ในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (1) ให้พิเคราะห์ถึง
พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้นและมีการบัญญัติเพิ่มเติมใน
มาตรา 10 วรรคสี่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) มาตรา 5
ว่า "ในกรณีที่มีการทําสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งสําหรับใช้อ้างอิงข้อความของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกนั้นมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมี
การรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์
ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้"
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 บัญญัตวิ ่า
“ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 10 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้เก็บรักษาเอกสารหรือข้อความ
ใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสาร
หรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว
(1) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
(2) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่
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ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความ
ที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ
(3) ได้ เ ก็ บ รั ก ษาข้ อ ความส่ ว นที่ ร ะบุ ถึ ง แหล่ ง กํ า เนิ ด ต้ น ทาง และปลายทางของข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามี
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับข้อความที่ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์”
และมีมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551(ฉบับที่ 2)
บัญญัติให้เพิ่มเติมมาตรา 12/1 ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนี้
“ให้นําบทบัญญัติในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาใช้บังคับกับเอกสารหรือข้อความที่ได้มี
การจัดทําหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
การเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด”
หากข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลว่าคู่ความได้เก็บรักษาพยานหลักฐานโดยวิธีการเช่นเดียวกับการ
เก็บรักษาเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12 นี้ ย่อมเป็นหลักประกันแก่คู่ความว่า
ศาลย่อมจะให้ความน่าเชื่อถือแก่พยานหลักฐานนั้นยิ่งกว่าพยานหลักฐานที่มีการจัดเก็บรักษาโดยวิธีอื่น
หรือพยานหลักฐานที่ไม่ปรากฏวิธีการเก็บที่แน่นอน
อย่างไรก็ ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2544 ไม่ ได้ ระบุไว้ให้
ชัดเจนว่าพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นพยานประเภทใดเป็นต้นฉบับหรือเป็นสําเนา และ
ไม่ได้กําหนดรายละเอียดในเรื่องของการเสนอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลว่าต้องทําอย่างไร ทําให้คู่ความ
เกิดความสับสนหรือมีการปฏิบัติในแต่ละคดีที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถที่จะ
ทําการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ แม้จะมีระบบการป้องกันที่ดีแล้วก็ตาม เช่น การเจาะเข้าไปในระบบเพื่อ
แก้ไขข้อมูล เป็นต้น หากการแก้ไขนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยอีกฝ่ายไม่รู้
ดังนั้น จะมีหลักประกันอย่างไรว่า พยานหลักฐานที่ศาลรับฟังนั้นมิได้ถูกสร้างขึ้นหรือบิดเบือนจากความ
จริง
3. การใช้ดุลพินิจของศาลในการวิเคราะห์พยานหลักฐาน
กฎหมายทรัพย์ทางปัญญาของประเทศไทยในปัจจุบันก็มีหลักเกณฑ์ที่ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานขั้นต่ํา
ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่เหมาะสม
แก่การนํามาปรับใช้ให้ความคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ เนื่องจากกฎหมาย
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ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2535 ไม่ สามารถนํามาปรั บใช้ให้ความคุ้ มครองแก่งานดังกล่ าวได้ โดยตรง ในขณะที่พระราชบั ญญั ติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้มีการบัญญัติครอบคลุมทั้งในส่วนที่มีการให้ความคุ้มครอง และการกระทําที่เป็น
การละเมิดแล้ว โดยสามารถเทียบเคี ยงได้ ว่าโปรแกรมทั้ งในส่วนที่ลั กษณะการทํ างานของโปรแกรม
(program function) และส่วนที่แสดงออกมาทางจอภาพ (screen displays) เป็นสิ่งอื่นใดที่นําไปใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่ อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทํางานหรื อเพื่ อให้ ได้รั บผลอย่ างใด ตามคํ านิยามของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน มาตรา 4 จึงถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ในฐานะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้
31
ความคุม้ ครองแก่องค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เป็นตัวอักษร
อย่ างไรก็ ตาม หากเป็ นการอ้ างสิ ทธิ เฉพาะงานสร้ างสรรค์ อื่นที่ นํ ามาประกอบเข้ ากั นเป็ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวอักษร โดยไม่ได้เป็นการอ้างสิทธิในภาพรวม เช่น รูปภาพ หรือ
เสียงเพลงที่นํามาใช้เป็นส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การพิจารณาให้ความคุ้มครองก็ควรออกจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ แล้วแต่ประเภทของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้นั้นว่าจะเข้าลักษณะของงานประเภทใด
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 6 เช่น ภาพหรือรูปภาพ ควรถือเป็นงานศิลปกรรม ภาพเคลื่อนไหวควรถือเป็น
งานโสตทั ศนวั สดุ เป็ นต้ น เพื่ อให้ ความคุ้ มครองแก่ ผู้ ที่ สร้ างสรรค์ เฉพาะงานในส่ วนนั้ น เพราะการ
สร้างสรรค์อาจมีผู้เกี่ยวข้องได้หลายคนและแบ่งหน้าที่ในการสร้างสรรค์งานแต่ละส่วน
สําหรับปัญหากรณีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยมิได้มีการลอกเลียนในตัวรหัสโปรแกรมหรือส่วนที่ไม่
เป็นตัวอักษร (Non-literal copying) เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยกําหนดให้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้รับความคุ้มครองในฐานะงานวรรณกรรม แต่โดยลักษณะของงานจะแตกต่างไปจากงาน
วรรณกรรมทั่วไป จึงได้กําหนดกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้โดยเฉพาะในมาตรา 30 ส่วนกรณีการลอกเลียน
องค์ประกอบในแต่ละส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษร ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ใน
ตนเองนั้นก็สามารถนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีทั่วไปตามมาตรา 27 มาปรับใช้ได้
ส่วนในประเด็นเรื่องการพิจารณาความเหมือนคล้าย ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาส่วนที่ได้รับ
ความคุ้มครองนั้น ควรปล่อยให้เป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณาว่า กรณีใดเป็นการลอกเลียนที่เหมือน
คล้ายกันในสาระสําคัญ (Substantial similarity) เพราะข้อเท็จจริงในแต่ละคดีจะมีความแตกต่างกัน
โดยเฉพาะกรณีทีมีผู้ร่วมสร้างสรรค์งานหลายคน หรือมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งจะต้องพิจารณาโดย
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ละเอียดกว่ากรณีปกติ โดยศาลไทยควรนําแนวทางในการพิจารณาของศาลในต่างประเทศ เช่นในคดี
32
Computer Associates v. Altai มาปรับใช้ กล่าวคือ
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
กั บผู้ ใช้ นั้ นทั้ งหมด และเมื่ อไม่ ให้ ความคุ้ มครองแก่ โปรแกรมในส่ วนต่ อประสานกั บผู้ ใช้ นั้ นแล้ วก็ ไม่
จําเป็นต้องนํามาพิสูจน์ความเหมือนคล้ายอีก
3. นํามาส่วนที่ได้รับความคุ้มครองมาพิสูจน์ว่า โปรแกรมในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษรทั้งสองมีความ
เหมือนคล้ายกันในสาระสําคัญ (Substantial similarity) หรือไม่ เพื่อพิสูจน์การลอกเลียนแบบอันเป็น
การละเมิด ซึ่งแม้จะไม่เป็นการลอกเลียนทั้งหมด แต่มีความเหมือนคล้ายระหว่างงานทั้งสองมากพอก็ถือ
ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น
แนวทางดังกล่าวเป็นการให้ดุลพินิจของศาล ในการพิจารณาปรับใช้และตีความได้อย่างยืดหยุ่น
เหมาะสมแก่กรณี เพื่อถ่วงดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งานและการได้ใช้ประโยชน์ของสังคม
อันจะเป็ นการจูงใจให้ มี การสร้างงานที่ มี ประโยชน์ ต่อสั งคม และป้ องกั นการผูกขาดความคิ ดในงาน
ดังกล่ าวไปในขณะเดี ยวกัน จึ งน่ าจะมีประโยชน์ ในการแก้ ปัญหาการพิจารณาแบ่ งองค์ประกอบของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ไม่เป็นตัวอักษร ที่ควรได้รับความคุ้มครองและการพิสูจน์ความเหมือน
คล้ายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้ โดยเฉพาะกรณีการสร้างโปรแกรมโดยมิได้ลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่น แต่งานที่ออกมามีลกั ษณะเหมือนคล้ายกันซึ่งไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์จะ
ให้ความคุ้มครองแก่การสร้างสรรค์ด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง นอกจากนี้หากเป็นความเหมือนคล้ายกัน
ในองค์ประกอบที่เป็นมาตรฐานในการต่อประสานกับผู้ใช้ ผู้สร้างสรรค์อื่นก็สามารถอ้างข้อยกเว้นตาม
หลักการใช้อย่างเป็นธรรมได้
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ภาคผนวก
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๔
----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
เป็นปีที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกั บมาตรา ๕๐ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย บั ญญั ติ ให้กระทํ าได้โดยอาศั ยอํ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบั ญญั ติ ขึ้ นไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ นยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๔”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดําเนินการโดยใช้ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิให้นําพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้
บังคับ
ความในวรรคหนึ่งไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่กําหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทําใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการ
ดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ
วิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น
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“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข
เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์
หรือโทรสาร
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้น
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนํามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
“ระบบข้อมูล” หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับสร้าง ส่ง รับ
เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐานที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
“ผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้ส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมีการเก็บรักษา
ข้อมูลเพื่อส่งไปตามวิธีการที่ผู้นั้นกําหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมี
การส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางสําหรับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
“ผู้รับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้และได้รับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางสําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
“บุคคลที่เป็นสื่อกลาง” หมายความว่า บุคคลซึ่งกระทําการในนามผู้อื่นในการส่ง รับ หรือเก็บรักษา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหว่าง
เจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
“เจ้าของลายมือชื่อ” หมายความว่า ผู้ซึ่งถือข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และสร้าง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอื่น
“คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจกระทําการใดๆ โดยขึ้นอยู่กับใบรับรองหรือลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินงานของรัฐไม่ว่าในการใดๆ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑จะตกลงกัน
เป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๗ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะ
เหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การใดต้องทําเป็นหนังสือ
มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทําข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
เข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทําเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็น
หนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ หากได้มีการชําระเงินแทนหรือดําเนินการอื่นใด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องประกาศกําหนด ให้ถือว่า
หนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นตราสารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตาม
กฎหมายนั้นแล้ว ในการนี้ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว คณะกรรมการจะ
กําหนดกรอบและแนวทางเพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๙ ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า
(๑) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรอง
ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน และ
(๒) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณีวิธีการที่เชื่อถือได้ตาม (๒) ให้คํานึงถึง
ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้อมใช้งานของ
ทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่กําหนดไว้ในกฎหมายระดับความมั่นคงปลอดภัยของ
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของการ
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ยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทําธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการ
ทําธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร
ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทํา จํานวนครั้งหรือความสม่ําเสมอในการทําธุรกรรม
ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความสําคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ทํา หรือ
ค. ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้นําเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่เป็นมาแต่เดิม
อย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มกี ารนําเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว
(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่การสร้าง
ข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ
(๒) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้
ความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้ พิจารณาถึ งความครบถ้วนและไม่ มีการเปลี่ยนแปลงใดของ
ข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้องของ
ข้อความนั้น
ในการวินิ จฉัยความน่าเชื่อถือของวิธี การรั กษาความถูกต้ องของข้ อความตาม (๑) ให้พิเคราะห์ถึ ง
พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้น
ในกรณีที่มีการทําสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งสําหรับใช้อ้างอิงข้อความของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกนั้นมีขอ้ ความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรอง
สิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้
แทนต้นฉบับได้
มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณา
ตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้นให้พิเคราะห์ถึง
ความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการ
เก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัว
ผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้เก็บรักษาเอกสารหรือ
ข้อความใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสาร
หรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว
(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
(๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือได้รับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ
(๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามีความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับข้อความที่ใช้เพียง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หน่ วยงานของรั ฐที่ รั บผิ ดชอบในการเก็ บรั กษาเอกสารหรื อข้ อความใด อาจกํ าหนดหลั กเกณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความนั้นได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในมาตรา
นี้
มาตรา ๑๒/๑๗ ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับเอกสารหรือ
ข้อความที่ได้มีการจัดทําหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลมการจัดทําหรือ
แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๓ คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้ามมิให้
ปฏิ เสธการมี ผลทางกฎหมายของสัญญาเพี ยงเพราะเหตุ ที่ สั ญญานั้ นได้ทํ าคํ าเสนอหรื อคํ าสนองเป็ นข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๑๔ ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล การแสดงเจตนาหรือคําบอกกล่าวอาจทําเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๑๕ บุคคลใดเป็นผู้ส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยวิธีใด ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้
นั้น
ในระหว่างผู้ ส่งข้อมู ลและผู้รั บข้ อมูล ให้ถื อว่ าเป็นข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของผู้ ส่งข้อมู ล หากข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ส่งโดย
(๑) บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรือ
(๒) ระบบข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูลได้กําหนดไว้ล่วงหน้าให้
สามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติ
มาตรา ๑๖ ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและชอบที่จะดําเนินการ
ไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ ถ้า
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(๑) ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ได้ตกลงกับผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ของผู้ส่งข้อมูล หรือ
(๒) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับนั้นเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งใช้วิธีการที่ผู้ส่งข้อมูลใช้
ในการแสดงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้ส่งข้อมูล ซึ่งบุคคลนั้นได้ล่วงรู้โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลนั้นกับผู้ส่งข้อมูลหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูล
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ถ้า
(๑) ในขณะนั้นผู้รับข้อมูลได้รับแจ้งจากผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับนั้นมิใช่ของ
ผู้ส่งข้อมูล และในขณะเดียวกันผู้รับข้อมูลมีเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งนัน้ หรือ
(๒) กรณีตามวรรคหนึ่ง (๒) เมื่อผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ใช่ของผู้ส่ง
ข้อมูล หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือดําเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว
มาตรา ๑๗ ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล
ผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูลและสามารถดําเนินการไป
ตามข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ นั้ นได้ เว้ นแต่ ผู้ รั บข้ อมู ลได้ รู้ หรื อควรจะได้ รู้ ว่ าข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ได้ รั บนั้ นมี
ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่ง หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ได้ตก
ลงกันไว้ก่อนแล้ว
มาตรา ๑๘ ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูลที่แยกจากกัน และ
สามารถดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดนั้นได้ เว้นแต่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชุดนั้นจะซ้ํากับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อีกชุดหนึ่ง และผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ซ้ํา หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ต้องมีการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าผู้ส่งข้อมูลได้ร้องขอหรือตกลง
กับผู้รั บข้ อมู ลไว้ ก่อนหรือขณะที่ ส่ งข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อปรากฏในข้ อมู ลอิเล็กทรอนิ กส์ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ส่ งข้อมูลมิได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหรือวิธีการใด
โดยเฉพาะ การตอบแจ้งการรับอาจทําได้ด้วยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูล ไม่ว่าโดยระบบข้อมูลที่ทํางานโดย
อัตโนมัติหรือโดยวิธีอื่นใด หรือด้วยการกระทําใดๆ ของผู้รับข้อมูลซึ่งเพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รับข้อมูล
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว
(๒) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลกําหนดเงื่อนไขว่าจะถือว่ามีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อได้รับการตอบ
แจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าผู้ส่งข้อมูลจะได้รับการตอบแจ้งการ
รับแล้ว
(๓) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้กําหนดเงื่อนไขตามความใน (๒) และผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบแจ้งการรับ
นั้นภายในเวลาที่กําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่มิได้กําหนดหรือตกลงเวลาไว้
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(ก) ผู้ส่งข้อมูลอาจส่งคําบอกกล่าวไปยังผู้รับข้อมูลว่าตนยังมิได้รับการตอบแจ้งการรับและกําหนด
ระยะเวลาอันสมควรให้ผู้รับข้อมูลตอบแจ้งการรับ และ
(ข) หากผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบแจ้งการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผู้ส่งข้อมูลบอกกล่าวแก่
ผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ส่งข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมิได้มีการส่งเลยหรือผู้ส่งข้อมูลอาจใช้สิทธิอื่นใด
ที่ผู้ส่งข้อมูลมีอยู่ได้
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้สันนิษฐานว่าผู้รับข้อมูล
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมิให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูล
ได้รับนั้นถูกต้องตรงกันกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ส่งข้อมูลได้ส่งมา
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏในการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเองว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
ผู้รับข้อมูลได้รับเป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคที่ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลได้ตกลงหรือระบุไว้ในมาตรฐานซึ่งใช้
บังคับอยู่ ให้สันนิษฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปนั้นได้เป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคทั้งหมดแล้ว
มาตรา ๒๒ การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล
มาตรา ๒๓ การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลของผู้รับข้อมูล
หากผู้รับข้อมูลได้กําหนดระบบข้อมูลที่ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ ให้ถือ
ว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้
กําหนดไว้นั้น แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบข้อมูลอื่นของผู้รับข้อมูลซึ่งมิใช่ระบบข้อมูลที่
ผู้รับข้อมูลกําหนดไว้ ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ได้เรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ
ข้อมูลนั้น
ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแม้ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลตั้งอยู่ในสถานที่อีกแห่งหนึ่งต่างหากจาก
สถานที่ที่ถือว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๔ การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ได้ส่ง ณ ที่ทําการงานของผู้ส่งข้อมูล หรือ
ได้รับ ณ ที่ทําการงานของผู้รับข้อมูล แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ทําการงานหลายแห่ง ให้ถือเอาที่ทําการงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
กับธุรกรรมนั้นเป็นที่ทําการงานเพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่สามารถกําหนดได้ว่าธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้อง
กับที่ทําการงานแห่งใดมากที่สุด ให้ถือเอาสํานักงานใหญ่เป็นสถานที่ที่ได้รับหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ในกรณีที่ไม่ปรากฏที่ทําการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกติเป็นสถานที่ที่ส่ง
หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการส่งและการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทางโทรเลขและโทร
พิมพ์ หรือวิธีการสื่อสารอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกามาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทํา
ตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้
หมวด ๒
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๒๖ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เชื่อถือได้
(๑) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่เชื่อมโยง
ไปยังบุคคลอื่นภายใต้สภาพที่นํามาใช้
(๒) ในขณะสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้
การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอื่น
(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นสามารถจะตรวจ
พบได้ และ
(๔) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วนและไม่
มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการจํากัดว่าไม่มีวิธีการอื่นใดที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เชื่อถือได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๒๗ ในกรณี มี การใช้ ข้ อมู ลสํ าหรั บใช้ สร้ างลายมื อชื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อสร้ างลายมื อชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีผลตามกฎหมาย เจ้าของลายมือชื่อต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิให้มีการใช้ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย
ไม่ได้รับอนุญาต
(๒) แจ้ งให้บุ คคลที่ คาดหมายได้ โดยมี เหตุ อั นควรเชื่ อว่ าจะกระทํ าการใดโดยขึ้ นอยู่กั บลายมื อชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อ
(ก) เจ้าของลายมือชื่อรู้หรือควรได้รู้ว่าข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นสูญหาย ถูก
ทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(ข) เจ้าของลายมือชื่อรู้จากสภาพการณ์ที่ปรากฏว่ากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ข้อมูลสําหรับใช้สร้าง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่งกระทําโดยเจ้าของลายมือชื่อ
เกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดในใบรับรอง
มาตรา ๒๘ ในกรณีมีการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทาง
กฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้บริการออกใบรับรองต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนได้แสดงไว้
(๒) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการแสดงสาระสําคัญ
ทั้งหมดที่ตนได้กระทําเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกําหนดในใบรับรอง
(๓) จัดให้มีวิธีการในการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในการ
แสดงสาระสําคัญทั้งหมดจากใบรับรองได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การระบุผู้ให้บริการออกใบรับรอง
(ข) เจ้าของลายมือชื่อซึ่งระบุในใบรับรองได้ควบคุมข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในขณะมีการออกใบรับรอง
(ค) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผล ใช้ได้ในขณะหรือก่อนที่มีการออกใบรับรอง
(๔) จัดให้มีวิธีการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบกรณีดังต่อไปนี้จากใบรับรอง
หรือจากวิธีอื่น
(ก) วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ
(ข) ข้อจํากัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และคุณค่าที่มีการนําข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือใบรับรอง
(ค) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์ใช้ได้และไม่สูญหายถูกทําลาย ถูกแก้ไข
ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(ง) ข้อจํากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองได้ระบุไว้
(จ) การมีวิธีการให้เจ้าของลายมือชื่อส่งคําบอกกล่าวเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒)
(ฉ) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ
(๕) ในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นต้องมีวิธีการที่ให้เจ้าของลายมือชื่อสามารถแจ้งได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการนั้นต้องสามารถเพิกถอน
ใบรับรองได้ทันการ
(๖) ใช้ระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เชื่อถือได้ในการให้บริการ
มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา ๒๘
(๖) ให้คํานึงถึงกรณีดังต่อไปนี้
(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพย์ที่มีอยู่
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(๒) คุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาข้อมูลการให้บริการนั้น
(๔) การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าของลายมือชื่อที่ระบุในใบรับรอง และผู้ที่อาจคาดหมายได้ว่า
จะเป็นคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
(๕) ความสม่ําเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
(๖) องค์กรที่ให้การรับรองหรือให้บริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการมีอยู่ของสิ่งที่กล่าวมา
ใน (๑) ถึง (๕)
(๗) กรณีใดๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๒) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง ต้องมีการดําเนินการตามสมควร ดังนี้
(ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ(ข) ปฏิบัติตาม
ข้อจํากัดใดๆ ที่เกี่ยวกับใบรับรอง
มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้องคํานึงถึง
(๑) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานที่สร้างหรือใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
(๒) สถานที่ทําการงานของผู้ออกใบรับรองหรือเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ใบรับรองที่ออกในต่างประเทศให้มีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับใบรับรองที่ออกในประเทศ
หากการออกใบรับรองดังกล่าวได้ใช้ระบบทีเ่ ชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เชื่อถือได้ตามพระราชบัญญัตินี้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในต่างประเทศให้ถือว่ามีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในประเทศ หากการสร้างหรือใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ใช้
ระบบที่เชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เชื่อถือได้ตามพระราชบัญญัตินี้
ในการพิจารณาว่าใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดมีความเชื่อถือได้ตามวรรคสองหรือวรรค
สาม ให้คํานึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
หมวด ๓
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ในกรณีที่
จําเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อถือและ
ยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้น
ทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนก็ได้
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ในการกําหนดให้กรณีใดต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้
กําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการป้องกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น
ในการนี้ จะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลในพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้
ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
ความเหมาะสม และนําข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือต้องขึ้นทะเบียน ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้อง
แจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียนให้ออกใบรับแจ้งหรือใบ
รับขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งหรือการขึ้นทะเบียนในวันที่ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน และให้ผู้แจ้ง
หรือผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีอํานาจ
สั่งผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งดังกล่าว
ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ถ้าผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม่แก้ไขการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตาม
วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการพิจารณามี
คําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยคํานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทําผิด และใน
กรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้นั้นดําเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดและถ้าผู้ถูก
ลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง ให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และในกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับ
ตามคําสั่ง ให้คณะกรรมการมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชําระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็น
ว่าคําสั่งให้ชําระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึด
หรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อชําระค่าปรับได้
ในกรณีผู้กระทําผิดตามวรรคสี่ไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทําความผิดซ้ํา
อีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นประกอบธุรกิจตามที่ได้แจ้งหรือขึ้นทะเบียนอีกต่อไป
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มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา
ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกําหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินสอง
ล้านบาท โดยคํานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทําผิด และในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจมี
คําสั่งให้ผู้นั้นดําเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๓๓ วรรคห้า มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคสี่ไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทําความผิดซ้ํา
อีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
มาตรา ๓๕ คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศ หรือการ
ดํ าเนิ นการใดๆ ตามกฎหมายกั บหน่ วยงานของรั ฐหรื อโดยหน่ วยงานของรั ฐ ถ้ าได้ กระทํ าในรู ปของข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและ
ให้ถือว่ามีผล โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้น
กําหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําการใดๆ หรือให้
หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้
ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาต แล้วแต่
กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓ และบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๕
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๓๖๘ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ยกว่ า “คณะกรรมการธุรกรรมทางอิ เล็ กทรอนิกส์ ”
ประกอบด้ ว ย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เป็ น ประธานกรรมการ
129

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจํานวนสิบสอง
คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านนิติศาสตร์ ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการสรรหาด้านละ
สองคน ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของแต่ละด้านต้องมาจากภาคเอกชน และให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็ นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบที่ รั ฐมนตรี ประกาศกํ าหนดให้ เลขานุ การแต่ งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอแนะหรือให้คํา ปรึกษาต่อรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อน
ความสามารถ
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๓๙ ให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ และให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
กรรมการพ้นจากตําแหน่ง
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ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๔๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้
ให้นําความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒/๑๙ ให้ คณะกรรมการได้ รั บเบี้ ยประชุ มและประโยชน์ ตอบแทนอื่ นตามหลั กเกณฑ์ ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา ๔๒ ให้ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทน
อื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๓๑๐ ให้ จั ดตั้ งสํ านั กงานคณะกรรมการธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ เป็ นส่ วนราชการใน
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของ
คณะกรรมการ
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือโดยฝ่าฝืน คําสั่งห้ามการ
ประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๕ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่กระทําโดยนิติบุคคล ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
หรือผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของนิติบุคคล ต้องรับผิดในความผิดนั้นด้วย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น
หรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดนั้น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การทําธุรกรรมในปัจจุบันมี
แนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความ
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความแตกต่างจาก
วิธีการทําธุรกรรมซึ่ งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบั นเป็นอย่างมาก อั นส่งผลให้ต้องมีการรองรั บสถานะทาง
กฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการทําเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรับรองวิธีการ
ส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมาย
เช่นเดียวกั บการทําธุรกรรมโดยวิ ธีการทั่วไปที่เคยปฏิบั ติอยู่เดิมควรกําหนดให้ มีคณะกรรมการธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าที่วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามดูแล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยี
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาให้มีมาตรฐาน
น่าเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการส่งเสริมการใช้ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เป็นเอกรูป และ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑
มาตรา ๑๐๒ ในพระราชบั ญญั ติ ว่ าด้ วยธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ แก้ ไขคํ า ว่ า
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บั ญญัติให้โอนอํานาจหน้ าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ ดํารง
ตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ
ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้
มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนัน้ ไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
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โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการ
แก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถระบุถึงตัวผู้ทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการประทับตราในหนังสือเป็นสําคัญ รวมทั้งยังไม่มีบทบัญญัติที่กําหนดให้สามารถนํา
เอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนต้นฉบับหรือให้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้ และ
โดยที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
และกําหนดให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน
ส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบกับปัจจุบันธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย จําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานธุรการเพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่ าด้ วยธุ ร กรรมทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ และเป็ นฝ่ ายเลขานุ ก ารของคณะกรรมการธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสมควรจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขึ้นทําหน้าที่แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อันจะเป็น
การส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้า
ระหว่างประเทศ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนั บแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทํางานเข้า
ด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทํา
หน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
“ข้ อมู ลจราจรทางคอมพิ วเตอร์ ” หมายความว่ า ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการติ ดต่ อสื่ อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดย
ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอื่น
(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
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“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะถ้า
นํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘ ผู้ ใดกระทํ าด้ วยประการใดโดยมิ ชอบด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อดั กรั บไว้ ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙ ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลังและ
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
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(๒) เป็ น การกระทํ าโดยประการที่ น่ า จะเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ หรื อระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิ จของประเทศ หรื อการบริ การสาธารณะ หรื อเป็ น การกระทํ าต่ อข้ อ มู ลคอมพิ วเตอร์ ห รื อระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่น
บาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทําความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึง
ยี่สิบปี
มาตรา ๑๓ ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) นํ าเข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ ป ลอมไม่ ว่ าทั้ ง หมดหรื อ บางส่ วน หรื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นําเข้ าสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ซึ่ งข้ อมู ลคอมพิวเตอร์อั นเป็นเท็ จ โดยประการที่ น่าจะเกิ ดความ
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นํ า เข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ใ ด ๆ ที่ มี ลั ก ษณะอั น ลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔)
มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๖ ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ
ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป็นการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทํ าไม่มีความผิ ด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้
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ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของ
ผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร
(๑) ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้
ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
(๒) ผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้
ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร
หมวด ๒
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มา
เพื่อให้ถ้อยคํา ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้
(๒) เรี ย กข้ อมู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ จ ากผู้ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อสื่ อสารผ่ านระบบ
คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๔) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควร
เชื่ อได้ ว่ ามี การกระทํ าความผิ ดตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ในกรณี ที่ ระบบคอมพิ วเตอร์ นั้ นยั งมิ ได้ อยู่ ในความ
ครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๕) สั่ ง ให้ บุ ค คลซึ่ ง ครอบครองหรื อ ควบคุ ม ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้
(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทําการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว
(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่ง
ความผิดและผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๙ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามคําร้อง ทั้งนี้ คํา
ร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ต้องใช้อํานาจ ลักษณะของการกระทําความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
กระทําความผิดและผู้กระทําความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคําร้องด้วยในการพิจารณาคําร้องให้ศาล
พิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว
เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดําเนินการตามคําสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสําเนาบันทึก
เหตุอันควรเชื่อที่ทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสําเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทําได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ส่ง
สําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการดําเนินการให้ศาลที่มีเขตอํานาจภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดําเนินการ เพื่อเป็นหลักฐานการทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้
กระทําได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็นอุปสรรคใน
การดําเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจําเป็น
การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัด
มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัด
ไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจําเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอ
ขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน
เมื่อหมดความจําเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่ การกระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ เ ป็ นการทํ า ให้ แ พร่ ห ลายซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กําหนดไว้ในภาคสอง ลักษณะ
๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐาน
ต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ทํ า การระงั บ การทํ า ให้ แ พร่ ห ลายนั้ น เอง หรื อ สั่ ง ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารระงั บ การทํ า ให้ แ พร่ ห ลายซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้
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มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่
ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอให้มีคําสั่งห้ามจําหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้ ทําลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือจะ
กําหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่าวก็ได้
ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งที่มีผลทําให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
คอมพิ วเตอร์ หรื อชุ ดคํ าสั่งอื่นเกิ ดความเสี ยหาย ถูกทํ าลาย ถู กแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่ มเติมขั ดข้ อง หรื อ
ปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว้ หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็น
ชุดคําสั่งที่มุ่งหมายในการป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งดังกล่าวข้างต้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใดความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับ
การกระทําเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือเป็นการกระทําตามคําสั่งหรือที่ได้รับ
อนุญาตจากศาล
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีคํามั่นสัญญา ขู่เข็ญ
หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น
มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจําเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้
ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จําเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ
นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง
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ความในวรรคหนึ่ งจะใช้ กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่ างไร และเมื่ อใด ให้เป็นไปตามที่ รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา
๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และปรับเป็นรายวัน
อีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และ
ความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๙ ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เป็ นพนั กงานฝ่ าย
ปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคําร้องทุกข์หรือรับคํา
กล่าวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการจับ ควบคุม ค้น การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดาที่เป็นอํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ต่อไป
ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจร่วมกันกําหนด
ระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องบัตร
ประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็น
ส่วนสําคั ญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานตามคําสั่งที่กําหนดไว้หรือทําให้การทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งที่กําหนดไว้ หรือ
ใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทําลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความ
เสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน สมควรกํ าหนดมาตรการเพื่ อป้ องกั นและปราบปรามการกระทํ า ดั ง กล่ าว จึ งจํ า เป็ นต้ องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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