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 วารสารบทความวิชาการด้านกฎหมายของส านักกฎหมายฉบับนี้ เป็นปีที่  ๒ ฉบับที่  ๓ 
(พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔) ขอน าเสนอบทความที่น่าสนใจ จ านวน ๖ เรื่อง ดังนี้ สืบเนื่องจาก 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๔ ได้ก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ โดยมิได้ก าหนดว่าการถอดถอนสมาชิก                     
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยวิธีการลงคะแนนเสียง จึงน าไปสู่การน าเสนอ
บทความเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”                     
และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่ออกแบบมา เพ่ือน ามาใช้กับ
ความผิดที่ไม่ร้ายแรงเหมาะสมกับลักษณะความผิด ลักษณะของผู้กระท าผิด และลักษณะของโทษ                    
ดังนั้น จึงขอเสนอบทความ เรื่อง “การปรับเป็นพินัยแทนการลงโทษปรับทางอาญาและปกครอง                 
ของประเทศไทย” และการพัฒนาเทคโนโลยีภาคการสื่อสารของประเทศไทยมีมากว่า ๔๐ ปี ซึ่งส่วนใหญ่
ภาคธุรกิจจะน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบการ โดยเฉพาะ 
การติดต่อสื่อสารส าหรับภาครัฐ การให้บริการประชาชน และการติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
ประชาชน ในบทความ เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์” นอกจากนี้ 
ในวารสารดังกล่าวยังได้น าเสนอบทความเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับทางจ าเป็น หรือภาระจ ายอมทางออก
สู่สาธารณะ” ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับที่ดิน โดยเฉพาะผู้ที่ขอใช้ทางจ าเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่
ถูกล้อมเท่านั้นที่จะมีสิทธิขอให้เปิดทางจ าเป็น หากเป็นเจ้าของโรงเรือน บ้าน หรืออาคารในที่ดินท่ีไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน แม้จะถูกที่ดินอื่นล้อมก็ไม่มีสิทธิขอให้เปิดทางจ าเป็น และเรื่อง “การหลอกขายสินค้าหรือ
บริการออนไลน์” ซึ่งในยุคที่เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทต่อวิถีการใช้
ชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน จึงท าให้ช่องทางออนไลน์สามารถตอบโจทย ์
ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี แต่บางครั้งกลับกลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามา 
เพ่ือหลอกลวงผู้บริโภค และบทความ เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
ลิขสิทธิ์กับเงื่อนไขการใช้ภาพในเว็บไซต์” พบว่า มีผู้คนจ านวนมากที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
ของผู้อื่น ซึ่งบางคนอาจจะรู้ข้อกฎหมายอยู่แล้ว แต่ก็ยังละเมิดลิขสิทธิ์นั้น หรือบางคนท าไปโดยไม่รู้ 
ก็ถือว่าผิดเช่นกัน   
 กองบรรณาธิการวารสารบทความวิชาการด้านกฎหมายของส านักกฎหมายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงงานนิติบัญญัติและประชาชนทั่วไปเช่นเคย และขอขอบคุณที่ท่าน
ผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตามวารสารของเรามาอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า 
 

          กองบรรณาธิการ 
          มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

บรรณาธิการแถลง 



 

 

 
 
 
 
 
-  กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส ์
 ทศวิณหุ์  เกียรติทัตต์  วิทยากรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย ๑   ๑ 
 
- การปรับเป็นพินัยแทนการลงโทษปรับทางอาญาและปกครองของประเทศไทย 
 พัชรา  พุกเศรษฐี  วิทยากรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย ๑   ๕ 
 
-  กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 กิตติมา  อรุณพลูทรัพย์  วิทยากรช านาญการ  กลุม่งานกฎหมาย ๑   ๑๐ 
 
-  การหลอกขายสินค้าหรือบริการออนไลน ์
 กรรณิกา  พัสระ  วิทยากรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๑๔ 
 
-  กฎหมายเกี่ยวกับทางจ าเป็น หรือภาระจ ายอม ทางออกสู่สาธารณะ 
 จิตรกาน  เจียรตระกูล  วิทยากรช านาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๑๘ 
 
-  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ลิขสิทธิ์กับเงื่อนไขการใช้ภาพในเว็บไซต์) 
 พันธุ์ทิพา  หอมทิพย์  วิทยากรช านาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 



 

  
๑ วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

  
  
 

 
 
 
 
ความเป็นมา 
 การพัฒนาเทคโนโลยีภาคการสื่อสารของประเทศไทยมีมากว่า ๔๐ ปี ซึ่งส่วนใหญ่ภาคธุรกิจ 
จะน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบการโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสาร 
ส าหรับภาครัฐ การปฏิบัติราชการส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน  
การให้บริการประชาชน และการติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน ยังคงการด าเนินการด้วย
เอกสารหนังสือราชการ และสิ่งพิมพ์ในลักษณะที่เป็นส าเนาถาวร (physical copy) และยังคงก าหนดให้
ประชาชนต้องติดต่อราชการโดยการส่งเอกสารหรือยื่นค าร้องต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง  
ณ ที่ท าการของหน่วยงานรัฐ ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่และส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมภาระ ค่าใช้จ่าย และเวลาของภาคธุรกิจ
และประชาชนทั่วไปในการติดต่อราชการเกินสมควร นอกจากนี้ ยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ
โดยไม่จ าเป็นอีกด้วย ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ในปัจจุบันการปฏิบัติราชการในทุกขั้นตอนสามารถ
ด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 สาเหตุส าคัญที่หน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างเต็มรูปแบบนั้น มาจากข้อจ ากัดบางประการที่ปรากฏในบทบัญญัติของกฎหมาย 
หลายฉบับ กล่าวคือ การก าหนดให้การปฏิบัติราชการหรือการติดต่อราชการของประชาชนต้องใช้ 
“ส าเนาหลักฐาน” ที่ “เป็นลายลักษณ์อักษร” หรือจ ากัดวิธีการติดต่อราชการเฉพาะการติดต่อด้วยตัว
บุคคล ณ สถานที่ท าการ หรือด้วยวิธีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ซึ่งมีผลท าให้การใช้วิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการอนุญาต การให้บริการ และการให้สวัสดิการแก่ประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติ
ราชการระหว่างหน่วยงานของรัฐในหลายกรณียังมิได้รับการรับรองและมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ 
นอกจากนี้ เนื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่มีความคุ้นชินในการปฏิบัติงานด้วยเอกสารระบบการ
ติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอีเมล ระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือระบบการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่ได้มีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายและได้รับการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 

  
๒ วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

เหตุผลความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘  
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๑) บัญญัติให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ใน 
การบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอนุญาต การให้บริการ หรือการให้
สวัสดิการแก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีภาระและต้นทุนในการติดต่อกับภาครัฐที่สูงเกินสมควร  
เป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สมควรมีกฎหมายกลางว่าด้วย 
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเอื้อต่อการท างานและการให้บริการของภาครัฐโดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
 ให้มีกฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมให้การท างาน  และ 
การให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลและสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้๑ 
 ๑ . ก าหนดให้การยื่นค าขออนุญาต ขอจดทะเบียน หรือแจ้ง รวมทั้งการจ่ายเงินแก่รัฐ  
จะด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย (เว้นแต่การสมรส  
การหย่า การรับบุตรบุญธรรม การจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการอื่นใดที่ก าหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา) 
 ๒. ก าหนดให้การติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนมีถึงหน่วยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนั้น  
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเรื่องดังกล่าวไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งเรื่อ งต่อไปให้เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกแก่ประชาชนหรือจะแจ้งให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงก็ได้ 
 ๓. ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นค าขอโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อกลับหรือ 
ออกเอกสารหลักฐานใด ๆ ของหน่วยงานรัฐให้ท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถื อว่าชอบด้วย
กฎหมาย (เว้นแต่ผู้ขออนุญาตแจ้งขอรับเอกสารเป็นกระดาษ) 
 ๔. ในการพิจารณาอนุญาตของรัฐ ถ้าจ าเป็นต้องมีส าเนาเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐ
ออกให้ หน่วยงานนั้นต้องติดต่อกับหน่วยงานผู้ออกเอกสารเพ่ือขอส าเนาเอง จะให้ประชาชนท าไม่ได้ 
รวมทั้งกรณีที่ประชาชนมีเอกสารตัวจริงมาแสดง หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าส าเนาและรับรอง 
ความถูกต้องเอง โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายจากประชาชนไม่ได้ 

                                        
 ๑ เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...., 
หน้า ๑. สืบค้นจาก https://www.krisdika.go.th/th. 



 

  
๓ วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

 ๕. ถ้ามีกฎหมายก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย หน่วยงานของรัฐ
ต้องเปิดเผยข้อมูลการอนุญาตตามกฎหมายนั้นให้ประชาชนทั่วไปตรวจสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
และต้องท าให้ข้อมูลมีความทันสมัยตลอดเวลา 
 ๖. ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการแสดงใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานใด ๆ มีสิทธิแสดงส าเนา
หรือภาพถ่ายที่ถ่ายจากใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเจ้าหน้าที่ได้ 
และในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย จะแสดงใบอนุญาตนั้นโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 ๗. การติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว ให้ถือว่าเป็นการชอบและใช้เป็นหลักฐานได้ 
 ๘. กรณีที่มีกฎหมายหรือค าสั่งให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องท าเป็นเอกสารเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือเป็นหนังสือ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะจัดท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบ  
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดก็ได้และให้ถือว่าเป็นการด าเนินการโดยชอบแล้ว 
 ๙. ก าหนดขอบเขตให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย เว้นแต่องค์กร 
ในฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรในฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ แต่ในกรณี 
ที่มี เหตุอันสมควรจะใช้พระราชบัญญัตินี้กับองค์กรดังกล่าว จะตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือใช้
พระราชบัญญัตินี้กับองค์กรดังกล่าว ท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะก าหนดให้ใช้กับงานบางประเภท
หรือบางหน่วยงานภายในองค์กรดังกล่าวก็ได ้
  

ผลกระทบของกฎหมาย๒ 
 ๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
  การรับรองให้การปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
มีผลทางกฎหมายที่ชัดเจน จะช่วยให้หน่วยงานรัฐสามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอน 
การปฏิบัติราชการของตนได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลดีทางตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศจากการลด
ระยะเวลาของประชาชนและภาคเอกชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และท าให้การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในทางอ้อมจะส่งผลให้ภาพลักษณ์และ
ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงขึ้น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนจาก  
ทั้งภายในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจ  หน่วยงานของรัฐ
จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยค านึงถึงความพร้อม
ในการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การท างานของทุกภาคส่วนมีความสอดคล้องและ  
สอดรับกับการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีที่มีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เช่น  การพัฒนาระบบที่มี 
ความปลอดภัย มั่นคง น่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานในระดับสากล 

                                        
 ๒ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย , หน้า ๙ ข้อ ๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมาย สืบค้นจาก https://www.krisdika.go.th/th.    



 

  
๔ วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

 ๒. ผลกระทบอื่นที่ส าคัญ 
 จากการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้บริการ  

จากภาครัฐหรือต้องติดต่อราชการ ได้รับข้อสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจาก 
ร่างพระราชบัญญัตินี้คือ การบังคับใช้กฎหมายนี้ให้มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด จะต้องการ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ ความรวดเร็ว และเสถียรภาพค่อนข้างสูง มีระบบ
เทคโนโลยีในการยืนยันตัวตน โดยเฉพาะลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย และมีระบบ  
การรักษาความลับ ซึ่งจะต้องใช้ต้นทุนและมีความยุ่งยากสูง การให้หน่วยงานต่าง ๆ ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาระบบเหล่านี้เอง จะต้องมีการก ากับดแูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกนั มิเช่นนั้น กฎหมาย
ฉบับนี้อาจก่อให้เกิดความแตกต่างการในด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ และกลายเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจึงจะต้องใส่ใจกับระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และได้รับงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีระบบรองรับอย่างเพียงพอ  
และจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานให้ได้สมตาม
ประโยชน์ของนวัตกรรมอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 
๕ 

  
  
 
 
 
 
 
  โดยที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐพึงก าหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายได้ก าหนดให้มีการปรับปรุง
กฎหมายในการก าหนดโทษทางอาญาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดหรือก าหนดมาตรการลงโทษให้
เหมาะสมกับการกระท าความผิด และฐานะของผู้กระท าความผิด เพ่ือมิให้บุคคลต้องรับโทษหนักเกิน
สมควร หรือต้องรับภาระในการรับโทษท่ีแตกต่างกันอันเน่ืองมาจากฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตา่งกนั 
แต่ปัจจุบัน พบว่า กฎหมายไทยกว่าร้อยละ ๙๙ ใช้บทลงโทษทางอาญา แม้กระทั่งความผิดเล็กน้อย เชน่ 
การสูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบ การจอดรถขายของริมถนน หรือการบ้วนน  าลายบนท้องถนน ซึ่งเป็นการสวนทาง
กับเจตนารมณ์ของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ต้องการให้รัฐใช้โทษอาญา
เฉพาะกับความผิดที่ร้ายแรงเท่านั น 
  นอกจากนี  ในกรณีที่กฎหมายก าหนดโทษปรับ ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีย่อมสามารถช าระ
ค่าปรับได้ แต่ผู้มีฐานะยากจนและไม่อยู่ในฐานะที่จะช าระค่าปรบัได้ จะถูกกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งเป็นการ
กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง ประกอบกับเมื่อค านึงถึงข้อห้ามหรือข้อบังคับที่กฎหมาย
ก าหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแล้ว จะพบว่ามีข้อห้ามหรือข้อบังคับจ านวนมากได้รุกล  า
เข้าไปในสิทธิพื นฐานหรือสร้างภาระอันเกินสมควรแก่ประชาชน ประกอบกับปัจจุบันได้มีกฎหมายตรา
ออกมาก าหนดการกระท าให้เป็นความผิดมากขึ น ซึ่งมีหลายกรณีที่ท าให้ประชาชนกลายเป็นผู้กระท า
ความผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บางกรณีกระท าไปเพราะความยากจนข้นแค้นหรือเหตุจ าเป็น 
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อได้กระท าความผิดแล้วก็ต้องถูกน าตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น 
ถูกจับกุม คุมขัง พิมพ์ลายนิ วมือ และลงประวัติอาชญากร เป็นประวัติติดตัวตลอดไป และในที่สุดไม่ว่า  
ผู้นั นจะเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่ กระบวนการที่กล่าวมาย่อมสร้างรอยด่างให้เกิดแก่ศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้ามีทางใดที่จะป้องกันมิให้ประชาชนต้องตกเข้าสู่กระบวนการ 
นั นได้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนยิ่งขึ น และขจัดความเหลื่อมล  าในสังคมลงได้ตามสมควร ๑  
และถึงแม้ในปัจจุบันจะแก้ปัญหาโดยวิธีการก าหนดให้โทษทางอาญาสามารถเปรียบเทียบเพ่ือยุติคดีได้ 
แต่ประชาชนผู้กระท าความผิดยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น ถูกจับกุม คุมขัง  
                                        

๑ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... (ร่างที่ สคก.ตรวจ
พิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๑๖๘๙/๒๕๖๓), ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นจาก http://elaw.dlt.go.th/ ElawUpload/FileSubj/
๒๑๗.pdf, (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔). 
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)๖๔) 
๖ 

พิมพ์ลายนิ วมือ ส่วนวิธีการก าหนดโทษปรับทางปกครองแทนโทษทางอาญา ก็ยังเป็นภาระแก่ประชาชน
ในการน าคดีขึ นสู่ศาลในกรณีที่เห็นว่าการก าหนดโทษปรับทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ดังนั น คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... 
ขึ นมาเพ่ือใช้เป็นกฎหมายกลางในการพิจารณาและก าหนดมาตรการในการลงโทษผู้ที่การฝ่าฝืนหรือ  
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงและไม่กระทบโดยตรงต่อความสงบเรียบร้อยหรือ 
ความปลอดภัยของประชาชน โดยเรียกมาตรการใหม่นี ว่า “ปรับเป็นพินัย” ซึ่งเป็นมาตรการที่
ก าหนดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต้องช าระเงินตามที่ก าหนด แต่มิใช่โทษปรับทางอาญา๒  
  ค าว่า “พินัย” นี  เป็นถ้อยค าที่เคยใช้ในกฎหมายตราสามดวงและปรากฏในกฎหมายลักษณะอาญา 
ร.ศ. ๑๒๗ และในกฎหมายเก่า ๆ บางฉบับ โดยในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง “เงินค่าปรับที่จ่ายให้ทางราชการ”  
  แม้ว่าการก าหนดมาตรการอันเป็นโทษที่ผู้กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายจะต้องได้รบัเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีเพื่อให้กฎหมายมีสภาพบังคับ แต่โทษนั นก็ไม่จ าเปน็ตอ้งใช้
โทษทางอาญาเสมอไป นานาประเทศได้เริ่มปรับเปลี่ยนบทลงโทษจากความผิดอาญาเป็นมาตรการอื่น  
ที่มิใช่โทษทางอาญามากขึ น รวมทั งการใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษทางอาญา เช่น การคุมประพฤติ  
  จากการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางในต่างประเทศ๓ พบว่า ประเทศเยอรมนี มีการตรา
กฎหมายกลางขึ นใช้บังคับกับการกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง โดยลดขั นตอนการพิจารณาและ  
การก าหนดโทษให้เหมาะสมกับการกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดค่าปรับ 
ที่ผู้กระท าความผิดต้องช าระ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมช าระค่าปรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ฟ้องคดีต่อศาลอาญาต่อไป ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศส ไม่มีการตรากฎหมายกลางขึ นใช้บังคับ แต่ได้ให้
อ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจออกค าสั่งก าหนดโทษปรับทางปกครอง และถือว่าการออกค าสั่งก าหนด
ค่าปรับทางปกครองเป็นค าสั่งทางปกครอง หากผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมช าระค่าปรับหรือมีข้อโต้แยง้
จะต้องยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือให้มีการเพิกถอนค าสั่ง ซึ่งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้ใช้
แนวทางของประเทศเยอรมัน เนื่องจาก เห็นว่าจะท าให้มีหลักเกณฑ์กลางในการพิจารณาและก าหนด
มาตรการในการลงโทษที่ชัดเจน เป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้ดีกว่า 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี  เมื่ อวันที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน  

                                        
๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง

วันที่   ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ , ข้อมูลออนไลน์  สืบค้นจาก https://www.krisdika.go.th/th/detail-law-draft-under-
consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=๒๔๑&type=billDetail&fbclid=IwAR๑xSHbUBymE
๖UA_๙๑qiyNcZ๙cwgDxqp๒lTBAR-๔j-A๗Eius๕bonU_IE๑FY, (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔). 

๓ ธ ารงลักษณ์ ลาพินี, ท าไมต้องปรบัเป็นพินัย?, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นจาก 
http://www.law.moi.go.th/newlaw/upload/ pdfhttp://web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=
๑๓๗๗, (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔). 

https://www.krisdika.go.th/th/detail-law-draft-under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=๒๔๑&type=billDetail&fbclid=IwAR๑xSHbUBymE๖UA_๙๑qiyNcZ๙cwgDxqp๒lTBAR-๔j-A๗Eius๕bonU_IE๑FY
https://www.krisdika.go.th/th/detail-law-draft-under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=๒๔๑&type=billDetail&fbclid=IwAR๑xSHbUBymE๖UA_๙๑qiyNcZ๙cwgDxqp๒lTBAR-๔j-A๗Eius๕bonU_IE๑FY
https://www.krisdika.go.th/th/detail-law-draft-under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=๒๔๑&type=billDetail&fbclid=IwAR๑xSHbUBymE๖UA_๙๑qiyNcZ๙cwgDxqp๒lTBAR-๔j-A๗Eius๕bonU_IE๑FY
http://www.law.moi.go.th/newlaw/upload/
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)๖๔) 
๗ 

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้ งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่า 
ร่างพระราชบัญญัตินี ได้ตราขึ นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั งรับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและ  
กรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... มีดังนี้๔ 
  ก าหนดให้มีกฎหมายกลางในการพิจารณาและก าหนดมาตรการส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง โดยเรียกมาตรการใหม่นี ว่า  “การปรับเป็นพินัย” ซึ่งก าหนดให้
ผู้กระท าความผิด ต้องช าระเงินค่าปรับตามที่ก าหนด โดยการปรับน้ันมิใช่เป็นโทษปรับทางอาญา 
รวมทั้งไม่มีการจ าคุกหรือกักขังแทนการปรับ ตลอดจนไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรม ทั้งน้ี 
ให้น าการปรับเป็นพินัยมาใช้แทนโทษปรับทางปกครองด้วย เพ่ือให้ระบบการลงโทษปรับในกฎหมาย 
มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีสาระส าคัญดังนี  
  ๑. ก าหนดบทนิยามค าว่า “ปรับเป็นพินัย” หมายความว่า สั่งให้ผู้กระท าความผิดทางพินัยต้อง
ช าระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินที่กฎหมายก าหนด 
  ๒. ก าหนดบทนิยามค าว่า “ความผิดทางพินัย” หมายความว่า การกระท าหรืองดเว้นกระท า
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎหมายนั นบัญญัติให้ต้องช าระค่าปรับเป็นพินัย 
  ๓. ค่าปรับเป็นพินัย คือ เงินค่าปรับที่ต้องช าระให้แก่รัฐ ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะ
น ามาใช้แทนโทษทางอาญาส าหรับผู้กระท าความผิดไม่ร้ายแรงและโดยสภาพไม่กระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรงหรือไม่กระทบต่อส่วนรวมอย่างกว้างขวาง 
  ๔. ก าหนดให้ความผิดทางพินัยมีการช าระค่าปรับเป็นพินัยตามจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือศาลก าหนดเท่านั น ไม่มีการจ าคุกหรือกักขังแทนค่าปรับ ตลอดจนไม่มีการบันทึกลงในประวัติ
อาชญากรรม ทั งนี  เพื่อให้สอดคล้องและได้สัดส่วนกับการกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง 
  ๕. ก าหนดหลักการพิจารณาความผิดทางพินัย  โดยก าหนดให้น าบทบัญญัติในภาค ๑ 
บทบัญญัติทั่วไป ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป เฉพาะหมวด ๒ การใช้กฎหมายอาญา 
หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา หมวด ๕ การพยายามกระท าความผิด และหมวด ๖ ตัวการและ
ผู้สนับสนุน แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับแก่การปรับเป็นพินัยโดยอนุโลม 
  ๖. ก าหนดหลักการพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดและก าหนดค่าปรับให้เหมาะสม
กับฐานะของผู้กระท าความผิด โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม 

                                        
๔ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔, ข้อมูลออนไลน์  สืบค้นจาก 

https://www.thaigov.go.th /news/ contents/details/๓๘๘๐๓, (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔). 

https://www.thaigov.go.th/
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)๖๔) 
๘ 

ผลประโยชน์ที่ผู้กระท าความผิดหรือบุคคลอื่นได้รับจากการกระท าผิดทางพินัย และสถานะ 
ทางเศรษฐกิจของผู้กระท าความผิดด้วย โดยจะให้ผ่อนช าระเป็นรายงวดก็ได้ 
  ๗. ก าหนดให้ศาลสั่งให้ผู้กระท าความผิดท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทน
ค่าปรับได้ในกรณีผู้กระท าความผิดไม่อยู่ในฐานะที่จะช าระค่าปรับได้ 
  ๘. กรณีที่ผู้กระท าความผิดได้กระท าความผิดเพราะเหตุแห่งความยากจนหรือเพราะความจ าเป็น 
ศาลจะก าหนดค่าปรับเป็นพินัยต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดหรือจะว่ากล่าวตักเตือนโดยไม่ปรับ
เป็นพินัยเลย ก็ได้ 
  ๙. ก าหนดให้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบงัคบั
ใช้กฎหมายเป็นผู้มีอ านาจปรับเป็นพินัย รวมทั งมีหน้าที่และอ านาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิด แต่มิได้ก าหนดให้มีอ านาจจับกุมหรือควบคุมตัว
ผู้กระท าความผิดแต่อย่างใด และเมื่อมีการช าระค่าปรับเป็นพินัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  
ให้ความผิดทางพินัยเป็นอันยุติ 
  ๑๐. ในกรณีที่ไม่มีการช าระค่าปรับเป็นพินัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน และส่งส านวนให้พนักงานอัยการเพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อ
ศาลต่อไป 
  ๑๑. ก าหนดให้ศาลจังหวัดเป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดทางพินัย และ
ก าหนดให้วิธีพิจารณาคดีเป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา รวมทั งก าหนดให้ผู้กระท าความผิด 
มีสิทธิอุทธรณค์ าพิพากษาไดเ้ฉพาะปญัหาข้อกฎหมายเท่านั นและค าพิพากษาของศาลชั นอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด 
  ๑๒. ก าหนดให้มีคณะกรรมการขึ นชุดหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  รวมทั งการเสนอแนะการออก
กฎกระทรวงและระเบียบ 
 
  ประโยชน์ที่จะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... อาจพิจารณา
โดยแบ่งออกเป็น ๒ มุมมอง๕ ดังน้ี  
  ๑) มุมมองของประชาชน  
   - ประชาชนจะได้รับโทษที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับระดับความผิดและสถานะ 
ทางเศรษฐกิจของตน โดยเป็นโทษที่ไม่มีผลกระทบต่อชีวิต หน้าที่การงาน และไม่ท าให้เสื่อมเสียประวัติ  
   - เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจอย่างจ ากัดเมื่อเทียบกับอ านาจของพนักงานสอบสวน 
ในคดีอาญา ทั งนี  เพ่ือให้เหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง  
 

                                        
๕ อ้างถึงแล้ว, เชิงอรรถท่ี ๒, น ๔. 
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  ๒) มุมมองของรัฐ  
   - การน าการปรับเป็นพินัยมาใช้แทนโทษอาญาจะท าให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณ
และทรัพยากรได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการลดขั นตอน ลดความยุ่งยากซับซ้อน และไม่ต้องใช้
กระบวนพิจารณาเต็มรูปแบบดังเช่นในคดีอาญา อันจะเป็นการแบ่งเบาภาระของบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และลดการน าคดีขึ นสู่ศาล ท าให้มีเวลาให้กับคดีอาญาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ได้มากขึ น  
   - การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นตัวหลักในการด าเนินการปรับเป็นพินัย เป็นการแบ่งเบา
ภาระของพนักงานสอบสวน ท าให้พนักงานสอบสวนมีเวลาให้กับคดีที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ น 
 
  บทสรุป  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....  
เป็นกฎหมายที่ออกแบบมาเพ่ือน ามาใช้กับความผิดที่ไม่ร้ายแรง เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะความผิด 
ลักษณะของผู้กระท าความผิดและลักษณะของโทษ ซึ่งมีความแตกต่างจากการกระท าความผิด 
ในทางอาญาที่เป็นการกระท าความผิดที่ร้ายแรง เนื่องจากกระทบโดยตรงต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ความปลอดภัยของประชาชน ดังนั น ประเทศไทยสมควรที่จะพัฒนาแนวทางกฎหมายของไทยให้
สอดคล้องกับนานาประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากยิ่งขึ น โดยปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา
บางประการที่มุ่งต่อการปรับเป็นเงินเปลี่ยนเป็นมาตรการปรับเป็นพินัยที่สร้างขึ นใหม่ไม่ให้มีสภาพเป็น
โทษทางอาญา ในขณะเดียวกันควรเปิดช่องทางให้ใช้ดุลพินิจก าหนดค่าปรับที่ต้องช าระให้เหมาะสมกับ
สภาพความร้ายแรงแห่งการกระท าและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระท าให้สอดคล้องกัน โดยในกรณี 
ที่ผู้กระท าความผิดไม่มีเงินช าระค่าปรับอาจขอท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทน
การช าระค่าปรับได ้โดยไม่มีการกักขงัแทนค่าปรับดงัเชน่ที่เปน็อยู่ในคดอีาญา ซึ่งการเปลี่ยนสภาพบังคบั
ไม่ให้เป็นโทษทางอาญา โดยก าหนดวิธกีารด าเนินการขึ นใหมเ่ป็นการเฉพาะ ย่อมจะช่วยท าให้ประชาชน
ที่ถูกกล่าวหาว่าท าผิดไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางอาญา และไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัวอีกต่อไป 
การเปลี่ยนแปลงเช่นนี จะเป็นกลไกทางกฎหมายเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล  า  
ทางสังคมและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น ตามเจตนารมณ์ที่ก าหนด 
ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘  
ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนั น เพ่ือให้การด าเนินการปรับที่
ไม่ใช่โทษทางอาญาใช้กระบวนการเดียวกันทั งหมดและมีมาตรฐานเดียวกัน จึงได้เปลี่ยนโทษปรับทาง
ปกครองบรรดาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายทั งปวง ยกเว้นที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นมาตรการปรับเป็นพินัยในคราวเดียวกัน 
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ความเป็นมา 

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองที่ภาครัฐได้กระจายอ านาจให้แก่ประชาชน  
ในท้องถิ่นไปปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยได้วางกลไกในการก ากับดูแล
และตรวจสอบการบริหารงานไว้จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้งภาครัฐยังได้ให้สิทธิแก่ประชาชน
ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายและประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หากประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือถอดถอน
ให้พ้นจากต าแหน่งได้ การให้สิทธิแก่ประชาชนเพ่ือให้สามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ในระดับท้องถิ่นได้นั้นถือเป็นการเพิ่มอ านาจและบทบาททางการเมืองของประชาชนให้สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบว่า 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ อย่างไร  
  สิทธิของประชาชนในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นได้ปรากฏขึ้น  
ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ซึ่งต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิ 
“ลงคะแนนเสียง” ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้พ้นจาก
ต าแหน่ง โดยยังคงหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมไว้และให้ตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนผู้มา  
ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและจ านวนคะแนนเสียงที่มีผลให้พ้นจากต าแหน่งออกและให้น าไปบัญญัติไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีอยู่เดิมหรือที่จะตราขึ้นใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังมิได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่อย่างใด 
  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๔ ได้ก าหนดให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ โดยมิได้ก าหนดว่าการถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยวิธีการลงคะแนนเสียง ท าให้หลักการของ  
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนั้น เพ่ือเป็น 
การปรับปรุงวิธีการในการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรา ๒๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓๑ โดยมีสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
 
  สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 
  ๑. ก าหนดนิยามผู้ก ากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเพ่ือให้เกิด  
ความคล่องตัวในการด าเนินการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
  ๒. ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
โดยต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
  ๓. ก าหนดวิธีการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไว้สองกรณี ดังนี้  
   - การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
   - การเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
  ๔. ก าหนดพฤติการณ์ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเป็นเหตุให้ถูกเข้าชื่อเพื่อ
ถอดถอนออกจากต าแหน่ง เช่น มีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อย มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นต้องมีจ านวนผู้เข้าชื่อเกินกึ่งหนึ่งของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส าหรับการเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวน
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน หรือไม่น้อยกว่า 
๑ ใน ๕ ของจ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
  ๕. ก าหนดให้ในกรณีการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
หากมีการถอนชื่อแล้วจ านวนเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ผู้ก ากับดูแลยุติเรื่อง หากมีการถอนชื่อหรือไม่ถอนชื่อ
และมีจ านวนเกินกึ่งหนึ่ง ให้ผู้ก ากับดูแลประกาศให้ประชาชนทราบและให้ถือวันประกาศเป็นวันพ้นจาก
ต าแหน่งของผู้ถูกถอดถอน  
  ๖. ก าหนดให้กรณีการเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น หากมีการถอนชื่อแล้วจ านวนไม่ถึง ๕,๐๐๐ คน หรือไม่ถึง ๑ ใน ๕ ให้ผู้ก ากับดูแลยุติเรื่อง  

                                        
๑ ท า เ นี ย บ รั ฐ บ า ล , ส รุ ป ข่ า ว ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ๑  กั น ย า ย น  ๒ ๕ ๖ ๓ , สื บ ค้ น ไ ด้ จ า ก 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34706  

https://www.thaigov.go.th/news/contents/
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)๖๔) 
๑๒ 

 
หากมีการถอนชื่อหรือไม่ถอนชื่อและมีจ านวนเกิน ๕,๐๐๐ คน หรือเกิน ๑ ใน ๕ ให้ผู้ก ากับดูแลตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยการสอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด   
  ๗.  ก าหนดฐานความผิดของผู้ กระท าความผิดฐานปลอมลายมือชื่ อผู้ ให้  เสนอให้   
หรือสัญญาว่าจะให้ หรือผู้เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือด าเนินการ
เข้าชื่อหรือมิให้เข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 
  กระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นในต่างประเทศ๒ 

๑. สหรัฐอเมริกา แบ่งรูปแบบการถอดถอนออกเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
    รูปแบบที่ ๑ การถอดถอนถือเป็นการเลือกตั้งใหม่ไปในคราวเดียวกัน มีผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง มีการโฆษณาหาเสียง มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ในการนับคะแนนหากผู้ถูกร้องได้คะแนน
น้อยกว่าผู้สมัครอื่นผู้ถูกร้องต้องพ้นจากต าแหน่งทันที แต่หากได้คะแนนเสียงมากที่สุดผู้ถูกร้องสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
    รูปแบบที่ ๒ จัดการลงคะแนนถอดถอนและจัดการเลือกตั้งใหม่เป็นพิเศษแยกออกมา 
(จัดการลงคะแนนเสียง ๒ ครั้ง)  
    รูปแบบที่ ๓ ลงคะแนนเสียงถอดถอนและแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อ เพ่ือมาสืบต่อ
ต าแหน่ง กล่าวคือ มีการตั้งค าถามลงในบัตรลงคะแนนเพื่อให้ผูม้ีสิทธิลงคะแนนเสียงตอบจ านวน ๒ ข้อ 
คือ (๑) ท่านต้องการถอดถอนเจ้าหน้าที่ให้พ้นจากต าแหน่งหรือไม่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” และ  
(๒) มีรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไว้ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือก ทั้งนี้  
ในการนับคะแนนให้นับคะแนนเสียงของความต้องการถอดถอนเจ้าหน้าที่ให้พ้นจากต าแหน่งก่อน  
หากเสียงส่วนใหญ่ไม่ต้องการถอดถอนผู้ถูกร้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไป (หากเป็นการถอดถอน 
ผู้ว่าการมลรัฐ ผู้ที่สมัครจะสืบต่อต าแหน่งต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกับผู้ถูกร้องและต้องได้รับ
การเสนอชื่อจากคณะกรรมการของพรรคการเมือง)  

๒. แคนาดา การถอดถอนถือเป็นการเลือกตั้งใหม่ตามพระราชบัญญัติการถอดถอน 
เจ้าหน้าที่ออกจากต าแหน่งและการริเริ่มเสนอกฎหมาย (The Recall and Initiative Act) 

๓. ฟิลิปปินส์ การถอดถอนถือเป็นการเลือกตั้งใหม่ตามประมวลกฎหมายปกครองท้องถิ่น 
ค.ศ. ๑๙๙๑ (The Local Government Code of the Philippines, 1991) โดยผู้บริหารท้องถิ่นมี ๓ ระดับ ได้แก่ 
   (๑) ระดับจังหวัด เช่น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  
   (๒) ระดับเมือง เช่น หัวหน้าหมู่บ้าน และสมาชิกสภาหมู่บ้านในเขตเมือง  

(๓) ระดับเทศบาล เช่น หัวหน้าหมู่บ้านและสมาชิกสภาหมู่บ้านในเขตเทศบาล  

                                        
๒ปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น , สืบค้นได้จาก http://public-law.net/publaw/ 

printPublaw.aspx?ID=1773 

http://public-law.net/publaw/
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)๖๔) 
๑๓ 

 
ในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นมี ๒ รูปแบบ ดังน้ี 

   - สภาท้องถิ่นปลดออกจากต าแหน่ง (Preparatory recall assembly) สมาชิกสภาท้องถิ่น
เสียงข้างมากเรียกร้องให้เปิดประชุมเพ่ือลงคะแนนถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นการพ้นจากต าแหน่ง 
   - ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๒๕% จากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเรียกร้องขอให้รัฐจัดการลงคะแนน
เสียงถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น โดยใช้สิทธิการถอดถอนได้เพียงครั้งเดียวและห้ามเรียกร้องในปีแรกที่ 
เข้าสู่ต าแหน่งและปีสุดท้ายก่อนพ้นจากต าแหน่ง 
 

บทสรุป 
  ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเ พ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. .... เป็นแนวทางในการส่งเสริมการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ท าให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บางแนวคิดเห็นว่าการที่ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่ง
เนื่องจากอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพ่ือบั่นทอนอ านาจของผู้แทนที่มาจาก
การเลือกตั้งได้ ดังนั้น เพ่ือให้กลไกของการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนเพ่ือให้
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของตนในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือมิให้ประชาชนตกเป็นเครื่องมือของบุคคลผู้ไม่หวังดี รวมทั้งท าให้ประชาชน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามวิถีทาง 
ของระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 



 

  
๑๔ 
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)๖๔) 

  
  
 

 
 
 
 
 ในยุคที่เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทต่อวิถีการใช้ชีวิตของคน
ในปัจจุบันเป็นอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน และมีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลง  
และคนส่วนใหญ่คงเคยใช้บริการนี้ คือ การซื้อขายออนไลน์ จากในอดีตการซื้อขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
ผู้ซื้อกับผู้ขายจะต้องพบกัน โดยผู้ซื้อเดินทางไปยังร้านค้าเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ แต่ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาขึ้นท าให้การซื้อขายง่ายขึ้นและสามารถซื้อขายกันได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยที่ 
ผู้ซื้อกับผู้ขายไม่ต้องพบกันหรือเดินทางไปยังร้านค้าเหมือนในอดีต อีกทั้งปัจจุบันสินค้าและบริการยังมี
ความหลากหลาย จึงท าให้ช่องทางออนไลน์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  
โดยผ่านช่องทางการขายหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ การขายผ่าน
สื่อโซเชียลหลากหลายรูปแบบ เพียงแค่ลงรูปสินค้าหรือบริการ ราคา และช่องทางการโอนเงิน เมื่อผู้ซื้อ
มีความพอใจในตัวสินค้าหรือบริการตามที่ผู้ขายลงโฆษณาและพอใจในราคาก็ท าการโอนเงินไปยังผู้ขาย
และรอรับสินค้าที่บ้านหรือได้รับบริการในเวลาต่อมา แต่รูปแบบการซื้อขายเหล่านี้ถึงแม้จะมีความสะดวก 
ท าได้ง่ายและรวดเร็ว และผู้บริโภคมีความนิยมการซื้อขายในรูปแบบนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน  
แต่ในบางครั้งกลับกลายเป็นช่องทางให้มีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาเพ่ือหลอกลวงผู้บริโภค หรือหลอกขาย
สินค้าหรือบริการแล้วไม่มีการจัดส่งสินค้าหรือจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง หรือไม่มีการให้บริการตามที่ตกลงกัน 
บทความนี้จึงเป็นการน าเสนอบทลงโทษของการกระท าดังกล่าวว่าเป็นความผิดตามกฎหมายที่ส าคัญ ๆ 
ฉบับใด และผู้บริโภคควรจะด าเนินการอย่างไร เมื่อพบกับเหตุการณ์เหล่านี้ 
 การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านหน้าร้านแบบเดิม ผู้บริโภคได้รับรู้คุณภาพของสินค้าหรือบริการ  
ได้สัมผัสและทดลองสินค้าหรือบริการนั้น ตลอดจนการได้รับบริการด้านค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้า 
หรือบริการ ซึ่งช่องทางออนไลน์ยังไม่สามารถทดแทนได้ แต่ในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคต้องการความสะดวก
และรวดเร็ว การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ก็ย่อมมีความเหมาะสมมากกว่า  ท าให้ 
ในปัจจุบันการหลอกขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อออนไลน์ให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทยกลายเป็น 
ปัญหาใหญ่ที่ส่ งผลกระทบในเชิ งเศรษฐกิจ  และมีสถิติการแจ้งความด าเนินคดีมากขึ้น เรื่อย  ๆ 
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสถิติการแจ้งความร้องทุกข์ต่อศูนย์บริการประชาชน กองบัญชาการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กรณีการหลอกขายสนิคา้



 

  
๑๕ 

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

หรือบริการ รวมจ านวน ๒,๒๔๑ ครั้ง๑ ซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่รวมคดีที่แจ้งความร้องทุกข์ไว้กับสถานีต ารวจอื่น 
ในท้องที่ต่าง ๆ ซึ่งน่าจะมีอีกเป็นจ านวนมาก หรืออีกหลาย ๆ กรณีที่มิได้แจ้งความร้องทุกข์ เนื่องจากเห็นว่า
เป็นเรื่องยุ่งยาก หรือจ านวนเงินที่เสียไปเป็นจ านวนเพียงเล็กน้อย และไม่มั่นใจว่าการแจ้งความร้องทุกข์
จะสามารถท าให้ได้รับเงินคืน ท าให้การหลอกขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อออนไลน์ยังคงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ 
แต่ถึงแม้ว่าในบางครั้งมูลค่าสินค้าหรือบริการจะเป็นจ านวนเงินไม่มากก็ตาม แต่จ านวนผู้บริโภคที่หลงเชื่อ
และโอนเงินอาจมีจ านวนมาก ก็ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เช่นกัน รวมถึงยังอาจ 
ส่งผลกระทบต่อผู้ขายรายอื่นที่มีความสุจริตในการขายสินค้า 
 การรับรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการรับมือเกี่ยวกับการหลอกขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อออนไลน์ 
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริโภคควรต้องตระหนัก โดยเฉพาะการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งในปัจจุบันมีรูปแบบการกระท าความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นเหตุผลส าคัญที่น าไปสู่การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๒ 
มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ (๑) บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าความผิดโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง  
น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระท า
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” ซึ่งการหลอกขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ก็อาจถือเป็นการ
น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จได้ ถ้าผู้ขายสินค้าหรือบริการเสนอขาย  
โดยปรากฏข้อความหรือรูปภาพที่ฝ่าฝืนต่อความจริง และมิใช่การผิดสัญญาในทางแพ่งทั่วไป เช่น ผู้ขาย
มีเจตนาที่จะหลอกขายสินค้าหรือบริการโดยไม่มีสินค้าหรือบริการอยู่จริงมาตั้งแต่แรก และใช้รูปภาพ
สินค้าหรือบริการที่ตนเองไม่มีสิทธิจะน ามาขายได้  
 นอกจากผู้หลอกขายอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ฯ ดังกล่าวแล้ว ผู้หลอกขายโดยมีเจตนากระท าความผิดมาตั้งแต่ต้นดังกล่าวยังอาจมีความผิด 
ฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ ถึงมาตรา ๓๔๓๓ ดังนี้   
 “มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง 

                                        
๑ “เช็คยอดอาชญากรรมออนไลน์  ๓ ปี  พุ่ งเกือบหมื่ นคดี ,” สืบค้นเมื่ อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔, 

https://www.nationtv.tv/ main/content/378805856. 
๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐, ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐ ก (๒๔ มกราคม ๒๕๖๐). 
๓ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙,” ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔,http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf. 

https://www.nationtv.tv/


 

  
๑๖ 

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

หรือบุคคลที่สาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้น
กระท าความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 
 มาตรา ๓๔๒ ถ้าในการกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระท า  
 (๑) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ  
 (๒) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูก
หลอกลวง  
 ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๓๔๓ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๔๑ ได้กระท าด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
ต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน  ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา ๓๔๒ อนุมาตราหนึ่ง
อนุมาตราใดด้วย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท  
ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท” 
 ทั้งนี้  การกระท าที่จะถือเป็นความผิดดังกล่าวต้องเป็นการหลอกขายสินค้าหรือบริการ 
ทางสื่อออนไลน์นั้น โดยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ขายมีเจตนาที่จะไม่ส่งมอบสินค้า 
หรือบริการนั้นตั้งแต่แรก แต่ประกาศขายในสื่อออนไลน์ให้คนเข้ามาซื้อเพ่ือประสงค์จะได้เงินของผู้สั่งซื้อ 
โดยไม่ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ จึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง และหากกระท าโดยทั่วไปทางสื่อสังคม
ออนไลน์ก็จะเป็นความผิดฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา ๓๔๓ ซึ่งมีโทษหนักขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีกฎหมายก าหนดความผิดและก าหนดโทษไว้ 
อย่างชัดเจนแล้ว แต่เนื่องจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการออนไลน์มีจ านวนม ากขึ้นเรื่อย ๆ  
และหลากหลายช่องทาง จึงอาจจะท าให้ยากแก่การควบคุมดูแลในทางปฏิบัติ ซึ่งหากผู้บริโภคสั่งสินค้า
หรือซื้อบริการผ่านแอปพลิเคชันที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีศูนย์บริการดูแล
ลูกค้า ก็อาจจะสามารถตดิตามสินค้าหรอืการบริการหรือตดิตามเงินคืนในกรณีที่ไม่ได้รบัสินค้าหรือบริการนัน้ 
แต่หากเป็นการซื้อขายจากผู้ขายทั่วไปที่ลงโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ ก็อาจจะท าให้ผู้ซื้อไม่สามารถ
ติดตามสินค้าหรือบริการ และไม่สามารถติดตามเงินคืนได้ หรือกระท าได้ยาก ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควร
ศึกษาข้อมูลความน่าเชื่อถือของผู้ขายรวมถึงตัวสินค้าหรือบริการก่อนตัดสินใจซื้อด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เช่น การตรวจสอบเว็บไซต์ เพจ หรือแอปพลิเคชันของร้านค้าว่ามีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กับกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ เพราะการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้จดทะเบียนจะต้องเป็นเจ้าของ
ร้านค้าซึ่งต้องมีการระบุข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือขอจดทะเบียน หรือการเลือกร้านค้าที่มีคะแนนหรือการแสดง
ความคิดเห็นในทางที่ดีจากลูกค้า โดยอาจจะดูจากการแสดงความเห็นต่อการใช้สินค้าหรือบริการ  
ที่เว็บไซต์ เพจ หรือแอปพลิเคชันร้านค้าผู้ให้บริการ รวมถึงไม่ควรมีการตกลงซื้อขายผ่านการสนทนา 
ทางโทรศัพท์ซึ่งอาจจะท าให้ไม่มีหลักฐานการสนทนาต่าง ๆ ในการสั่งซื้อ และหากเป็นการสั่งซื้อสินค้า 



 

  
๑๗ 

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

หรือบริการจากบุคคลทั่วไปควรมีการขอตรวจสอบหลักฐานประจ าตัวของผู้ขาย เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน 
และควรเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อได้โอนเงินช าระค่าสินค้าหรือบริการแล้ว ไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ หรือได้รับ 
ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง และได้มีการติดตามทวงถามแล้ว หรือไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ ผู้ซื้อควร
ด าเนินการดังนี้  
 ๑. รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ 
  ๑.๑ ชื่อเว็บไซต์ เพจ หรือแอปพลิเคชันของร้านค้า 
  ๑.๒ บทสนทนากับร้านค้าหรือผู้ขายโดยการบันทึกภาพหน้าจอสนทนาและพิมพ์เอกสาร 
ภาพหน้าจอนั้นเป็นเอกสาร 
  ๑.๓ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ (email) เลขบัญชีธนาคารของร้านค้าหรือผู้ขาย 
  ๑.๔ หลักฐานการโอนเงิน เช่น หลักฐานของธนาคาร หรือการบันทึกภาพหน้าจอการโอนเงิน
ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารและพิมพ์ภาพหน้าจอนั้นเป็นเอกสาร 
 ๒. แจ้งความร้องทุกข์เพ่ือด าเนินคดีที่สถานีต ารวจในท้องที่เกิดเหตุหรือที่มีเขตอ านาจ  
โดยจะต้องระบุว่าเป็นการแจ้งความเพ่ือด าเนินคดีให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ พร้อมทั้งส่ งมอบ
หลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมไว้ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 แม้ว่าเทคโนโลยีตา่ง ๆ จะช่วยให้การท าธุรกรรมการซื้อขายในปัจจุบนัสามารถท าไดง้่าย รวดเรว็ 
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีก็ตาม แต่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะท าให้เกิด
ปัญหาตามมาได้เช่นกัน เนื่องจากมิจฉาชีพอาจมีการสร้างเว็บไซต์ เพจ หรือแอปพลิเคชันขายสินค้า 
หรือบริการปลอม หรือมีการโฆษณาหลอกขายสินค้าหรือบริการจากบุคคลทั่วไป ท าให้เกิดความเสียหาย
ทั้งต่อผู้บริโภคแต่ละราย และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันเหตุการณ์ดังกล่าวนี้
มีแนวโน้มที่จะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ และในบางครั้งผู้บริโภคอาจคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ในการ 
แจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดี หรือราคาสินค้ามีราคาไม่มาก อาจจะท าให้เป็นการเสียเวลาในการเดินทาง 
ไปแจ้งความร้องทุกข์ ท าให้มิจฉาชีพได้ใจและกระท าความผิดต่อไป ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงควร
ร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง กล่าวคือ ผู้ซื้อที่ถูกหลอกขายควรที่จะต้อง
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบและแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด  
ส่วนเจ้าหน้าที่ต ารวจและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก็สมควรที่จะต้องด าเนินการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวเพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งด าเนินนโยบาย  
และมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดหรือลดการกระท าความผิดดังกล่าว เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 
 
 
 



 

  
๑๘ 

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

  
  
 

 
 
 

 
เจ้าของที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ หรือที่เรียกว่า “ที่ดินตาบอด” ไม่มีทางเข้าออกสู่ที่ดิน

ของตัวเองหรือที่ดินแปลงนั้นมีทางเข้าออกได้แต่ก็ต้องข้ามสระ บึง หรือทะเล หรือมีที่ชันหรือออกได้แต่
ล าบาก ซึ่งส่งผลให้เจ้าของที่ดินได้รับความเดือดร้อน และหากจะขายที่ดินนั้น ก็จะได้ราคาที่น้อยกว่า
ที่ดินแปลงอื่น หรือจะสร้างบ้านอยู่อาศัยก็ต้องพบกับปัญหาเพราะไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือออก
ได้ด้วยความยากล าบาก ดังนั้น กฎหมายจึงให้สิทธิเจ้าของที่ดินตาบอดสามารถผ่านที่ดินที่ล้อมอยู่ไปสู่
ทางสาธารณะได้ หรือที่เรียกว่า “ทางจ าเป็น” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๔๙๑ 
ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้ 

“มาตรา ๑๓๔๙ ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะ 
ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ 

ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่ เมื่อต้องข้ามสระ บึ ง  หรือทะเล หรือมีที่ ชันอันระดับ 
ที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมากไซร้ ท่านว่าให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับ 

ที่และวิธีท าทางผ่านนั้นต้องเลือกให้พอควรแก่ความจ าเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน กับทั้งให้ค านึงถึง
ที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้ ถ้าจ าเป็นผู้มีสิทธิจะผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้ 

ผู้มีสิทธิจะผ่านต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่เพ่ือความเสียหายอันเกิดแต่เหตุ 
ที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนน ท่านว่าจะก าหนดเป็นเงินรายปีก็ได้” 

ดังนั้น วิธีการเลือกเปิดทางจ าเป็นตามมาตรา ๑๓๔๙ วรรคสาม๒ มีดังนี้ 
          (๑) จะต้องเลือกให้พอควรแก่ความจ าเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน  

(๒) ค านึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้ 
ทั้งนี้ การได้มาซึ่งสิทธิใช้ทางจ าเป็น ไม่จ าเป็นต้องมีนิติกรรมหรือมีการท าสัญญาระหว่างเจ้าของ

ที่ดินที่ล้อมที่ดินตาบอดเอาไว้กับเจ้าของที่ดินตาบอด เนื่องจากเป็นสิทธิที่เจ้าของที่ดินตาบอดได้รับ 
ตามกฎหมาย แต่เจ้าของที่ดินตาบอดจะต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ เพ่ือทดแทน 
การที่เจ้าของที่ดินตาบอดจ าเป็นต้องสร้างทางผ่านและก่อให้เกิดความเสียหายบนที่ดิ นที่ล้อมอยู่นั้น 

                                        
๑ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,” ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา,สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔, http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=567410&ext=pdf. 
๒ เรื่องเดียวกัน. น.๒๑๙. 



 

  
๑๙ 

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

ส าหรับอัตราค่าทดแทนเป็นไปตามอัตราที่เจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายตกลงกันหรือในอัตราที่เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องหรือศาลยุติธรรมก าหนดเมื่อมีข้อพิพาท 

อย่างไรก็ตาม เจ้าของที่ตาบอดต้องใช้สิทธิด้วยความสุจริต และเคารพต่อสิทธิของเจ้าของที่ดิน 
ท่ีล้อมอยู่  

 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๓๗๖๐/๒๕๕๖๓  
แม้ที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศตะวันตกจะติดกับแม่น้ าท่าคอยหรือคลองระบายสายใหญ่ 

สามชุก ๑ แต่ปัจจุบันแม่น้ าท่าคอยไม่ได้ใช้เป็นทางสัญจรไม่มีเรือโดยสารหรือเรือสินค้าสัญจรผ่านไปมา 
คงมีแต่เรือหาปลาและในหน้าแล้งจะมีผักตบชวาขึ้นเต็มหนาแน่น เช่นนี้แม่น้ าท่าคอยหรือคลองระบาย 
สายใหญ่สามชุก ๑ จึงหาใช่ทางสาธารณะที่จะใช้เป็นทางออกของที่ดินโจทก์ตามความหมาย 
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๔๙ วรรคหนึ่ง แต่หมายความว่าที่ดินโจทก์มีทางออก 
สู่ทางสาธารณะได้แต่ต้องข้ามสระ บึง ทะเล หรือในสภาพยากล าบากอื่นท านองเดียวกัน  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๔๙ วรรคสอง เมื่อเจ้าของที่ดินเดิมของโจทก์ 
และโจทก์เคยใช้ทางพิพาทที่มีอยู่ในที่ดินของจ าเลยเป็นทางผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะ โจทก์จึงมีสิทธิ
ฟ้องขอเปิดทางพิพาทเป็นทางจ าเป็นเพื่อผ่านที่ดินจ าเลยออกสู่ทางสาธารณะได้  

สิทธิในทางจ าเป็นย่อมเกิดขึ้นโดยอ านาจของกฎหมายตามสภาพความเป็นจริงของที่ดิน  
ในขณะยื่นฟ้อง  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๔๙ วรรคสาม จะพิจารณาแต่ในทางที่โจทก์ 
มีความประสงค์ใช้เส้นทางแล้วพิพากษาให้ตามที่โจทก์ขอหาได้ไม่ ต้องพิจารณาค านึงถึงฝ่ายจ าเลยด้วยว่า 
การเปิดทางนี้ท าให้จ าเลยเสียหายแต่น้อยที่สุดหรือไม่ และการที่จะให้โจทก์ใช้ทางสาธารณะ  
อันจะเป็นการกระทบสิทธิในที่ดินของบุคคลอื่นอีกย่อมไม่สมควรกระท า  

เมื่อศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ด้วยเหตุผลว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่ทางจ าเป็น แม้จะยกฟ้องแย้ง 
ของจ าเลยด้วย เมื่อศาลฎีกาเห็นว่า ทางพิพาทเป็นทางจ าเป็น ซึ่งจ าเลยเจ้าของที่ดินที่มีทางพิพาทตั้งอยู่ 
มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้มีสิทธิผ่านทางจ าเป็นใช้ค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๓๔๙ วรรคท้าย ศาลฎีกาย่อมวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นไปได้เอง โดยไม่ต้องย้อนส านวนไปให้ศาลล่าง 
ทั้งสองวินิจฉัยตามล าดับชั้นศาลก่อน จะถือว่าฟ้องแย้งของจ าเลยที่เรียกค่าทดแทนเป็นอันยุติ  
ไปตามค าพิพากษาศาลชั้นต้นเพราะจ าเลยมิได้อุทธรณ์หาได้ไม่ 

อย่างไรก็ตาม มีกรณีอื่นเ พ่ิมเติม คือ ถ้าที่ดินแปลงใดมีทางออกสู่สาธารณะอยู่แล้ว  
แต่ต่อมามีการแบ่งแยกที่ดินแปลงนั้นออกเป็นแปลงย่อยหรือมีการแบ่งโอน และที่ดินแปลงย่อย 
ที่แบ่งออกมากลายเป็นที่ดินตาบอด ในกรณีเช่นนี้จะเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

                                        
๓ ศาลฎีกา ,  “ระบบสืบค้นค าพิพากษา ค าสั่ งค าร้ องและค าวินิจฉัยศาลฎีกา ,” ศาลฎีกา ,  

สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔, https://deka.supremecourt.or.th/search.  

https://deka.supremecourt.or.th/search


 

  
๒๐ 
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)๖๔) 

และพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๐๔ ที่ได้บัญญัติไว้ว่า “ถ้าที่ดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเป็นเหตุให้แปลงหนึ่ง 
ไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิเรียกร้องเอาทาง เดิน 
ตามมาตราก่อนได้เฉพาะบนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันและไม่ต้องเสียค่าทดแทน”  
กรณีนี้เรื่องทางจ าเป็นมีผลจากการแบ่งแปลงที่ดินขึ้นใหม่ ดังนั้น ถ้าที่ดินแปลงใดมีทางออกสู่สาธารณะ
อยู่แล้ว ต่อมาแบ่งออกเป็นแปลงย่อยอีก ที่ดินแปลงย่อยที่ถูกแบ่งออกมากลายเป็นที่ดินตาบอด  
ควรที่จะต้องขอผ่านทางออกในที่ดินแปลงเดิมก่อนแบ่งแยก โดยต้องไม่ไปขอผ่านที่ดินแปลงอื่น  
และไม่ต้องเสียค่าทดแทน 

 นอกจากการขอเปิดทางจ าเป็นแล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์แปลงหนึ่งสามารถใช้ทางออกไปสู่ทางสาธารณะ หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
จากอสังหาริมทรัพย์แปลงอื่น หรือเรียกร้องให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์แปลงอื่นต้องยอมรับกรรมบางอย่าง  
หรืองดใช้สิทธิบางอย่าง ซึ่ ง เรียกว่า  “ภาระจ ายอม” แต่มีลักษณะและผลบังคับใช้ที่แตกต่าง 
จากบทบัญญัติเรื่องทางจ าเป็น สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

(๑) ทางจ าเป็น ต้องเป็นการใช้ทางนั้นเป็นทางออกสู่ทางสาธารณะเท่านั้น แต่ทางภาระจ ายอม 
เป็นทางที่เจ้าของที่ดินได้สิทธิผ่านที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เพ่ือออกไปสู่ทางสาธารณะ หรือไปที่อื่นก็ได้  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๗๕ ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้  

“มาตรา ๑๓๘๗ อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจ ายอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของ 
ต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่าง  
อันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น” 

(๒) ทางจ าเป็น เป็นสิทธิที่ได้มาโดยผลของกฎหมาย แต่การได้ภาระจ ายอมอาจได้มาโดย 
๒ วิธี ดังนี้  

     (๒.๑) การได้มาโดยนิติกรรม เป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์   
เช่น เจ้าของที่ดินแปลงแรกยอมให้เจ้าของที่ดินแปลงที่สองได้ภาระจ ายอมเหนือที่ดินแปลงหนึ่งของตน 
ในการที่จะเดินผ่านไปสู่สาธารณะมีก าหนด ๘ ปี การได้มาในลักษณะนี้ยังเข้าองค์ประกอบ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง๖ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ภายในบังคับ 
แห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์
หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ท าเป็นหนังสือ 
และได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ ...” 

                                        
๔ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑. น.๒๒๐. 
๕ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑. น.๒๒๔. 
๖ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑. น.๒๑๒. 



 

  
๒๑ 

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

    ดังนั้น การได้ภาระจ ายอมมาโดยนิติกรรมนี้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะต้องจัดท าข้อตกลง
หรือสัญญาเป็นหนังสือ และจดทะเบียนการได้ภาระจ ายอมหรือทรัพยสิทธินั้นกับพนักงานเจ้าหน้าที่  
จึงจะมีผลบริบูรณ์ ส่วนการได้มาโดยนิติกรรมนี้จะมีค่าตอบแทนระหว่างกันหรือไม่มีก็ได้ 

     (๒.๒) การได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม เช่น การได้ภาระจ ายอมมาโดยอายุความ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๐๑๗ ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้ 

     “มาตรา ๑๔๐๑ ภาระจ ายอมอาจได้มาโดยอายุความ ท่านให้น าบทบัญญัติวา่ด้วยอายุความ
ได้สิทธิอันกล่าวไว้ในลักษณะ ๓ แห่งบรรพนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

     และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒๘ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
      “มาตรา  ๑๓๘๒ บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผย 
ด้ วย เจตนา เป็น เจ้ าของ  ถ้ า เป็นอสั งหาริ มทรัพย์ ได้ ครอบครองติดต่ อกัน เป็น เวลาสิบปี   
ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์” 
      เมื่อน าบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามมาตรา ๑๔๐๑ จึงมีผลว่า  
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์แปลงหนึ่งอาจได้ภาระจ ายอมในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นด้วยการใช้
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นภารยทรัพย์นั้นโดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาจะได้ภาระจ ายอมนั้นติดต่อกัน
เป็นเวลา ๑๐ ป ี
 
      ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๗๖๐๓/๒๕๖๐๙  
      ที่ดินพิพาทคดีนี้กับคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๒๔/๒๕๕๘ เป็นที่ดินแปลงเดียวกัน 
เมื่ อคดีตามค า พิพากษาศาลฎีก าดั งกล่ าวถึ งที่ สุ ดแล้ ว  ย่ อมผูก พันจ า เลยซึ่ ง เป็นคู่ ค ว าม  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง ข้อเท็จจริงรับฟังตามค าพิพากษา
ศาลฎีกาในคดีดังกล่าวว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่  ๓๘๑๕ เนื้อที่  ๖๖ ตารางวา ถูกแบ่งแยกไว้ 
เพ่ือให้ที่ดินแปลงจัดสรรใช้เป็นทางเข้าออกสู่สาธารณะโดยเจ้าของที่ดินจัดสรรได้ใช้ทางดังกล่าว  
เป็นทางออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ตลอดมา ก่อนจ าเลยท าประตูและรั้วปิดกั้นทางพิพาท เมื่อที่ดิน
โฉนดเลขที่  ๓๘๑๕  เป็นทางส่วนบุคคลที่ เจ้าของมี เจตนาแบ่งแยกให้ เป็นทางภาระจ ายอม 
แก่ที่ดินแปลงจัดสรรและมีการใช้ประโยชน์เป็นทางภาระจ ายอมแก่ที่ดินแปลงจัดสรรมาแล้ว 
เป็นเวลา ๑๐ ปี ก่อนที่จ าเลยจะท าประตูกั้นทาง ถนนซอยตามโฉนดเลขที่ ๓๘๑๕ จึงตกเป็นทางภาระ
จ ายอมแก่ที่ดินแปลงจัดสรรที่อยู่ข้างเคียงโดยอายุความแล้ว เมื่อที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนด
ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นทางภาระจ ายอมด้วยซึ่งความเป็นภารยทรัพย์นี้ ย่อมตกติดไปกับตัวทรัพย์นั้น 
โดยไม่ต้องค านึงถึงว่า กรรมสิทธิ์ในที่ดินภารยทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้ตกเป็น
ของจ าเลยโดยการครอบครองปรปักษ์ในเวลาตอ่มาแต่อย่างใด ขณะ ส. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดนิโฉนด
                                        

๗ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑. น.๒๒๖. 
๘ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑. น.๒๒๔. 
๙ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๓. 



 

  
๒๒ 

วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

เลขที่ ๗๗๘๔ ส. ได้ใช้ที่ดินพิพาทเป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ตลอดมาเกิน ๑๐ ปี แสดงว่า 
ส. ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทในลักษณะที่เป็นทางภาระจ ายอมแก่ที่ดินของตน ดังนั้น ที่ดินพิพาทตาม
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๘๑๕ ตกเป็นทางภาระจ ายอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๗๘๔ ด้วย โจทก์ได้รับโอนที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๗๗๘๔ อันเป็นสามยทรัพย์มาจาก ส. ภาระจ ายอมที่มีอยู่ในที่ดินพิพาทของจ าเลยย่อมติดไป
กับสามยทรัพย์ที่โอนด้วย โจทก์จึงมีสิทธิใช้ประโยชน์ในทางพิพาทอันเป็นภาระจ ายอม การที่ จ าเลยท า
ประตูเลื่อนปิดเปิดและก าแพงรั้วสังกะสีปิดกั้นทางพิพาท ย่อมท าให้ประโยชน์แห่งภาระจ ายอมลดไป
หรือเสื่อมความสะดวกแก่โจทก์ อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของเจ้าของสามยทรัพย์แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิขอให้
จ าเลยเปิดที่ดินพิพาทเพื่อใช้เป็นทางรถยนต์เข้าออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ได้ 
  (๒.๓) การได้มาโดยผลของกฎหมาย เช่น การได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๓๑๒๑๐ ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้ 
     “มาตรา ๑๓๑๒ บุคคลใดสร้างโรงเรือนรุกล้ าเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไซร้   
ท่านว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้น แต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้น 
และจดทะเบียนสิทธิเป็นภาระจ ายอม ต่อภายหลังถ้าโรงเรือนนั้นสลายไปทั้งหมด เจ้าของที่ดิน 
จะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนเสียก็ได้ ...” 
 (๓) ทางจ าเป็น เป็นเรื่องของการใช้ทางเท่านั้น แต่ภาระจ ายอมอาจเป็นเรื่องของการใช้ทาง 
หรือเป็นการใช้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น การปลูกโรงเรือนรุกล้ าในที่ดินของผู้อื่น  
ดังกล่าวในข้อ (๒.๓) 
 

บทสรุป  
ทางจ าเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ดินโดยเฉพาะ ผู้ที่ขอใช้ทางจ าเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดินแปลง

ที่ถูกล้อมเท่านั้นที่จะมีสิทธิขอให้เปิดทางจ าเป็น หากเป็นเจ้าของโรงเรือน บ้าน หรืออาคารในที่ดิน ไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน แม้จะถูกที่ดินอื่นล้อมก็ไม่มีสิทธิขอให้เปิดทางจ าเป็น  

ส่วนภาระจ ายอม ผู้ที่มีสิทธิได้ภาระจ ายอมนอกจากเจ้าของที่ดินแล้ว ยังครอบคลุมถึงเจ้าของ 
อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น เช่น โรงเรือน บ้าน หรืออาคารในที่ดิน ด้วย  

จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าว เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์  
จึงควรที่จะต้องทราบถึงสิทธิของตนเองและสิทธิของเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ข้างเคียง 
เพ่ือที่จะได้ใช้สิทธิที่ตนเองมีอยู่และในขณะเดียวกันก็เคารพสิทธิของเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ข้างเคียง เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ได้ประโยชน์สูงสุด  
ตามกฎหมาย อีกทั้ งยั ง เป็นข้อพิจารณาและข้อพึงระวั งส าหรับผู้ที่ จะซื้อหรือรับโอนที่ ดิน  
หรืออสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวด้วย 

                                        
๑๐ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๑. น.๒๑๔. 



 

  
๒๓ วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

  
  
 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีความละเอียดอ่อน มีผู้คนจ านวนมากที่เสี่ยงต่อการละเมิด
ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายของผู้อื่น ซึ่งบางคนอาจจะรู้ข้อกฎหมายอยู่แล้วแต่ก็ยังละเมิดลิขสิทธิ์นั้น หรือบางคนท าไป
โดยไม่รู้ก็ถือเป็นความผิดเช่นกัน ถ้าหากต้องการน าภาพมาใช้จริง ๆ  ต้องด าเนินการในลักษณะใดจึงจะถูกกฎหมาย 
และไม่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ส าหรับความหมายของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗๑ 
มาตรา ๔ ได้ก าหนดบทนิยามไว้ว่า “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะท าการใด  ๆตามพระราชบัญญัตินี้ 
เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น ส่วน “ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า ผู้ท าหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ 
อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตนิี้ และ “ศิลปกรรม” หมายความว่า งานอันมีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  
 (๑) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 
 (๒) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ 
 (๓) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความรวมถึง
แม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย 
 (๔) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่งภายใน
หรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์หุ่นจ าลองของอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง 
 (๕) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพ โดยให้แสง
ผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ ายามีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันท าให้เกิดภาพ
ขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น 
 (๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับ
ภูมศิาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ 

                                        
๑ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗. 



 

  
๒๔ วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

 (๗) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (๑) ถึง (๖) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น น าไป                 
ใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้หรือน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางการค้า  
 ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึงภาพถ่าย
และแผนผังของงานดังกล่าวด้วย 
 
 การคุ้มครองลิขสิทธิ์  
 “มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔๒ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ 
ผู้เดียวดังต่อไปนี้  
 (๑) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
 (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (๓) ให้เช่าต้นฉบบัหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โสตทัศนวสัดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง 
 (๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
 (๕) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้               
แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก าหนดในลักษณะที่เป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ 
 การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
 
 การละเมิดลิขสิทธิ์  
 “มาตรา ๒๗๓ การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้
รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 
 (๑) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
 (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 มาตรา ๓๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ ว่างานใดได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น                   
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพ่ือหาก าไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท า
ดังต่อไปนี้  
 (๑) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ 
 (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (๓) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
 (๔) น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร” 

                                        
 ๒ อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑ 
 ๓ อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑ 



 

  
๒๕ วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

 บทก าหนดโทษ 
 “มาตรา ๖๙๔ ผู้ใดกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือการค้า ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๗๐ ผู้ใดกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือการค้า ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแตห่้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . .๕ และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร                          
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓๖ ต่อมาได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕                  
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วในคราวประชุมครั้งดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร  
 ส าหรับสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เกี่ยวกับอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย เพ่ือให้การคุ้มครอง 
งานภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา ๕๐ ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย  
ทั้ งนี้  เ พ่ือการเข้ าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO Copyright treaty: WCT) รวมทั้งเพ่ิมเติมข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต 
หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผู้น าเข้าข้อมูลที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และน าระบบการแจ้งเตือนและน าออก 
(Notice and Take Down) มาใช้บังคับ กล่าวคือ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
บนระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแจ้งให้ผู้ ให้บริการน าข้อมูล 
คอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการละเมิด 
มาตรการทางเทคโนโลยีอันจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

                                        
 ๔ อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑ 
 ๕  ส รุ ป ข่ า ว ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ,  รั ฐ บ า ล ไ ท ย ,  สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  ๓ ๑  พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔ , 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35516. 
 
 
 ๖ เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔, http://web.senate.go.th/document/fileR/902.pdf.  
 
 

http://web.senate.go.th/document/fileR/902.pdf


 

  
๒๖ วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๔)  

)๖๔) 

 ส าหรับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization-WIPO)                    
เป็นทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สิน                   
ทางปัญญาระหว่างประเทศที่มีความสมดุล ระหว่างการตอบแทนผู้ทรงสิทธิซึ่งน าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ                                  
โดยมีผลเป็นรูปธรรมคือความตกลงระหว่างประเทศที่สมาชิกเลือกเข้าเป็นภาคี ด้วยความสมัครใจ     
โดยมีการก่อตั้ง WIPO ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ตามอนุสัญญา WIPO ปี ค.ศ. ๑๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐) และได้รับอาณตัิ
มอบหมายจากประเทศสมาชิกให้ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยอาศัยความร่วมมือจาก 
ประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ  ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์น  
(Berne Convention on Literary and Artistic Work) ซึ่ ง เป็นหนึ่ งในอนุสัญญาที่อยู่ ในความดูแล                   
ของ WIPO ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ และเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา WIPO ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก 
WIPO ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒๗ จากนั้นประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสวา่ดว้ยการคุ้มครองทรพัยส์นิ
อุตสาหกรรม (Paris Convention) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent 
Cooperation Treaty: PCT) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนธิสัญญามาร์ราเคช (Marrakesh Treaty) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒๘ 
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการตราพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือการเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ (WCT) ดังกล่าว และในบทความนี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะการคุ้มครองลิขสิทธิ์
งานภาพถ่ายเท่านั้น 
 
  ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย 
 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗๙ มาตรา ๘ บัญญัติให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์                  
ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น จึงมีความหมายว่า กฎหมายให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ทันที๑๐ โดยที่ไม่ต้อง                   
จดทะเบียนใด ๆ  ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์จึงควรที่จะเก็บรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ  ที่แสดงว่าตนได้ท าการสร้างสรรค์
ผลงานนั้นขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิหรือความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโอกาสต่อไป ๑๑                        
                                        
 ๗ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO), กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, ลืบค้นเมื่อวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, 
https://business.mfa.go.th/ 
th/content/16262-องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก-(-wipo-)?cate=5d73a21d15e39c36a8006c2d. 
 
 
 ๘ รู้จัก WIPO, คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก, สืบค้นเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔, https://www.pmtw.moc.go.th/aboutwipo. 
 
 
 ๙ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑, น.๕. 
 ๑๐ ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย, Work360, สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔, https://work360.in.th/digital-
marketing/photo090720/. 
 
 
 ๑๑ ลิขสิทธิ์, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สืบค้นเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, http://ipthailand.go.th/images/2562/Suppress/lesson2.pdf. 
 

https://www.pmtw.moc.go.th/aboutwipo
https://work360.in.th/digital-marketing/photo090720/
https://work360.in.th/digital-marketing/photo090720/
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)๖๔) 

แต่ถ้าผู้สร้างสรรค์มีความประสงค์จะจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ก็สามารถด าเนินการขอจดทะเบียนได้ ท่ี                 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือใช้เป็นหลักฐานว่างานชิ้นนี้เป็นของผู้สร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก่อน 
โดยเป็นเจ้าของผลงานท่ีลงมือสร้างสรรค์งานตั้งแต่คิดค้น ออกแบบ และประดิษฐ์จนกลายเป็นงานชิ้นหนึ่ง   
ที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
กล่าวโดยเฉพาะอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์งานภาพถ่าย ปัจจุบันเมื่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร กรณีจึงยังคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗๑๒ 
มาตรา ๒๑ ที่บัญญัติให้ “ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียง
แพร่ภาพ มีอาย ุ๕๐ ป ีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึน้ แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนัน้ในระหว่างระยะเวลาดังกลา่ว 
ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ ๕๐ ป ีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก”  
 
 ดังนั้น จึงสามารถยกตัวอย่างในทางปฏิบัติของการเกิดลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายได้ โดยแบ่งออกเป็น 
๕ กรณ๑ี๓ ดังนี้ 
 กรณีที่ ๑ หากผู้สร้างสรรค์เป็นเพียงผู้ที่ชอบถ่ายภาพ แต่ไม่ได้ถึงขั้นรับจ้างถ่ายภาพ เจตนาของ
ผู้สร้างสรรค์อาจจะถ่ายเพ่ือเก็บไว้ หรือถ่ายเพ่ือน าไปใช้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ไม่ว่าจะถ่ายภาพ
จากกล้อง DSLR หรือกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่  เมื่อผู้สร้างสรรค์เองหรือใครก็ตามกดชัตเตอร์                  
นั่นก็หมายความวา่ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายนั้นจะเป็นของผู้สรา้งสรรค์หรือคน ๆ นั้นทันที แม้ว่ากล้องนัน้
จะไม่ใช่ของตนเองก็ตาม 
 กรณีที่ ๒ หากผู้สร้างสรรค์เป็นนายตนเอง มีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระ รับจ้างถ่ายภาพนางแบบ 
หรือนายแบบที่มีชื่อเสียง ภาพที่ถ่ายนั้น ถือว่าผู้สร้างสรรค์ยังไม่มีลิขสิทธิ์ในภาพนั้น และจะมีลิขสิทธิ์ได้                
ก็ต่อเมื่อนางแบบหรือนายแบบอนุญาตตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕๑๔  
และลงลายมือชื่อยินยอมในเอกสาร (MR) Model Release เท่านั้น หรืออีกในกรณีหนึ่ง หากผู้สร้างสรรค์                  
มีอาชีพเป็นนางแบบหรือนายแบบ และมีคนน ารูปไปใช้ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้สร้างสรรค์ก็สามารถ
ด าเนินคดีได้ทันที 
 กรณีที่ ๓ หากมีเรื่องของกรรมสิทธิ์เข้ามาร่วมด้วย เช่น ผู้สร้างสรรค์เป็นลูกจ้าง ต าแหน่งช่างภาพ
ให้กับบริษัทเกี่ยวกับข่าวกีฬา นายจ้างสามารถสั่งให้ผู้สร้างสรรค์ไปถ่ายภาพเก็บบรรยากาศโดยรอบ              
และมีสัญญาจ้างตกลงกันให้ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายนั้นเป็นของนายจ้าง เท่ากับว่างานภาพถ่ายนั้นจะตกเป็น
ลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างทันที ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา ๙๑๕ 
 กรณีที่ ๔ ส าหรับในที่สาธารณะหรือร้านอาหาร บางครั้งอาจจะมีการถ่ายนอกสถานที่บ้าง 
ช่างภาพหรือนายจ้างจ าเป็นต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่เสียก่อนว่าที่ตรงนั้นสามารถถ่ายภาพได้

                                        
 
 ๑๒ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑, น. ๗. 
 ๑๓ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑๐. 
 ๑๔ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๔ 
 ๑๕ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑, น.๕. 
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)๖๔) 

หรือไม่ และถ้าได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้แล้ว แต่ไปรบกวนคนอื่นในบริเวณนั้น หรือลูกค้าคนอื่น ๆ    
คนที่ถูกรบกวน ก็มีสิทธิที่จะด าเนินคดีได้เช่นกัน 
 กรณีที่ ๕ หากผู้สร้างสรรค์ไม่ได้เป็นช่างภาพ ถ่ายภาพไม่เก่ง แต่ต้องท างานที่ต้องใช้ภาพ                 
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานของตนเองให้เสร็จ การน ารูปที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาจาก Google หรือเว็บไซต์ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  ก็ถือว่าเป็นความผิด แม้จะน ามาดัดแปลง เปลี่ยนเป็นภาพ ๓ มิติ หรือภาพนั้น 
ติดสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของของผู้อื่นมาและเอาสัญลักษณ์นั้นออก หรือแม้แต่ลบลายน้ าออก                   
ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายอยู่ดี หากเจ้าของภาพรู้และต้องการจะเอาผิดก็สามารถด าเนินคดีได้  
 
 เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ มีวิธีด าเนินการ๑๖ ดังน้ี 
 (๑) เก็บภาพผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ให้ได้มากที่สุด 
 สามารถตรวจภาพของตัวเองได้ที่ https://images.google.com ซึ่งวิธีนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่ง                
และสามารถทราบได้ว่ารูปภาพของเรานั้นมีการน าไปใช้ที่ใดบ้าง จากนั้นให้บันทึกภาพหน้าจอเก็บไว้                  
เพ่ือเป็นหลักฐาน ทั้งภาพที่น าไปใช้ ภาพโปรไฟล์ของผู้ที่น าไปใช้ และวัน เดือน ปี รวมถึงเวลาที่น าไปใช้ด้วย 
 (๒) หาข้อมูลผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องทราบชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ละเมิด
ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายก่อนแจ้งความร้องทุกข์หรือด าเนินคดี 
 (๓) เมื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานครบแล้ว ก็สามารถแจ้งความร้องทุกข์หรือด าเนินคดีได้ทันที 
กล่าวคือ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดหรือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจท้องที่ที่มี เขตอ านาจ 
หรือยื่นค าฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาหรือศาลที่มีเขตอ านาจ๑๗ เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ
และเรียกร้องค่าเสียหายได้ 
 
 ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายประเภทต่าง ๆ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ประเภทของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้๑๘ 
 (๑) ภาพถ่ายที่อนุญาตให้ใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีลิขสิทธิ์ ปัจจุบันมีเว็บไซต์จ านวนมาก 
ที่เป็นแหล่งรวมภาพถ่ายลักษณะดังกล่าว เช่น Unsplash อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาว่ามีข้อก าหนด
อะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ และเมื่อน าไปใช้ก็ควรเขียนหรือระบุแหล่งที่มา (ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าระบุเครดิต)
ไว้ข้างล่างภาพถ่ายด้วย 
 (๒) ภาพถ่ายที่มีลิขสิทธิ์ เป็นภาพถ่ายที่ต้องไปซื้อผ่านทางตัวแทนต่าง ๆ  เช่น Istockphoto Getting 
image Shutterstock ซึ่งภาพถ่ายที่มีลิขสิทธิ์นี้จะถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

                                        
 ๑๖ อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๑๐. 
 ๑๗ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑๑, น.๑๐-๑๒. 
 ๑๘ รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์ , Creative Talk, “รู้จักลิขสิทธิ์ภาพประเภทต่าง ๆ”, สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔,  
https://creativetalklive.com/types-of-copyright-on-images/. 

https://images.google.com/
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  (๒.๑) Loyalty Free คือภาพถ่ายที่ซื้อเพียงครั้งเดียวและสามารถใช้ได้ตลอดไป 
  (๒.๒) Right Managed คือภาพถ่ายที่ไม่ได้ซื้อขาด แต่จะเป็นสัญญาผูกมัด เช่น รายเดือน 
หรือจ่ายทุกครั้งที่ใช้ ดังนั้น ถ้าหากพบปัญหาวา่จ่ายเงินซือ้ภาพถ่ายไปแล้ว แต่ยังโดนฟ้องเรือ่งลิขสิทธิอ์ยู่ 
ก็มีความเป็นไปได้ว่า ภาพถ่ายนั้นเป็นภาพถ่ายที่มีลิขสิทธิ์ในรูปแบบ Right Managed  
 นอกจากลิขสิทธิ์ ๒ ประเภทหลักนี้แล้ว แม้จะเป็นภาพถ่ายเดียวกัน แต่บางครั้งก็ราคาไม่เท่ากัน 
สาเหตุมาจากประเภทจากการใช้งานที่แตกต่างกัน โดย American Society of Media Photographers (ASMP) 
ได้แบ่งไว้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
 (๑) Commercial Use คือการใช้เชิงพาณิชย์หรือใช้เพ่ือธุรกิจ เช่น น าภาพถ่ายแก้วกาแฟไปประกอบ
เมนูร้านกาแฟ เป็นต้น 
 (๒) Editorial คือการใช้งานตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
 (๓) Retail หรือ Personal Use คือการใช้ส าหรับส่วนตัว เช่น ใช้ในงานแต่งงานหรืองานสังสรรค์
ของตัวเอง ภาพถ่ายแบบนี้มักจะมีราคาถูกที่สุด 
 จะเห็นได้ว่าภาพถ่ายแต่ละภาพถึงแม้จะซื้อมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะน าไปใช้อย่างไรก็ได้ 
เพราะยังมีข้อก าหนดที่สัมพันธ์กับราคาที่จ่ายไปอยู่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) Single Domain คือสามารถน าภาพถ่ายไปใช้ได้กับสื่อเดียวเท่านั้น เช่น เว็บไซต์ หรือ
สิ่งพิมพ์ หากมีข้อก าหนดไว้ ก็ไม่สามารถน าไปใช้กับสื่ออื่นได้ และอาจมีการก าหนดจ านวนนักออกแบบ
ที่สามารถดาวน์โหลด และน าภาพถ่ายไปใช้ได้  
 (๒) Resell คือการน าภาพถ่ายที่ซื้อไปต่อยอดทางผลิตภัณฑ์ และวางขาย เช่น การซื้อภาพ                   
ไปสกรีนบนเสื้อ 
 (๓) Sensitive Way คือการน าภาพถ่ายไปใช้เกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหว เช่น ใช้กับสื่อลามก หรือใช้กับ
เรื่องทีโ่หดร้ายน่ากลัวเกินไป จนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบุคคล เช่น นางแบบในภาพ หรือสินค้าในภาพ  
 จะเห็นได้ว่าทุกข้อก าหนดมีราคาที่แตกต่างกันออกไป หากผู้น ามาใช้ไม่ต้องการเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
หรือถูกฟ้องคดี ก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนน าไปใช้ทุกครั้ง 
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าภาพถ่ายต่าง ๆ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ทันที โดยที่ไม่ต้องจดทะเบียน 
ผู้อื่นจะน าภาพถ่ายนั้นไปใช้ในทางหาก าไรจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการท าผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย แต่จะมีการด าเนินคดี
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์ และเมื่อน ามาพิจารณากับวิถกีารด าเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปในปัจจบุนันี้ 
ซึ่งในการท างานต่าง ๆ มักจะต้องมีการน าภาพถ่ายมาใช้ประกอบการจัดท าเอกสารหรือผลงาน หรืองาน
น าเสนอต่าง ๆ และโดยปกติแล้ว ผู้ที่น ามาใช้ก็มักจะสืบค้นภาพถ่ายจากเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จึงมีข้อพึงระวังว่าก่อนที่จะน าภาพถ่ายนั้นมาใช้ ต้องแน่ใจว่าภาพถ่ายนั้นไม่มีลิขสิทธิ์ หรือถ้ามีลิขสิทธิ์ 
หากจะน ามาใช้ในทางหาก าไร ต้องแน่ใจก่อนว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิน าภาพถ่ายนั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
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