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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 11 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเผยแพรสารสนเทศ 

 
หัวขอเนื้อหา 

1. พระราชบัญญัตลิิขสทิธิ์ พ.ศ. 2537 
2. พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 
3. พระราชบัญญัตจิดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 
4. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ 2540 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายและยกตัวอยางเกี่ยวกบัลิขสิทธิ์ได 
2. อธิบายและยกตัวอยางการละเมิดลิขสิทธิ์ได 
3. อธิบายการประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนได 
4. ยกตัวอยางโทษสําหรบัผูกระทําผิดพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนได 
5. อธิบายพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 ได 
6. ยกตัวอยางโทษสําหรบัผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตจิดแจงการพมิพ พ.ศ. 2550 

ได 
7. อธิบายพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารทางราชการ 2540 ได 
8. ยกตัวอยางโทษสําหรบัผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารทางราชการได 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย  และสรุปสาระสําคัญในบทเรียน 
3. คําถามทายบท 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารคําสอน 
2. คําถามทายบท 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตการณตอบคําถามของผูเรียน 
2. ตรวจผลจากคําถามทายบท   
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บทท่ี 11 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเผยแพรสารสนเทศ 

 
ในปจจบุันยุคสงัคมขาวสาร มกีารผลิตและเผยแพรสารสนเทศออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน 

สื่อสิง่พิมพที่ปรากฏในรปูของตํารา หนังสือ หนังสือพมิพ บทความ งานวิจัย แผนพับ สื่อการกระจาย
เสียงและกจิการโทรทัศน และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนกิส หนงัสอืพิมพ
หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส บทความอเิลก็ทรอนิกส เปนตน  ผูใหบริการสารสนเทศตองมีความรูเรือ่ง
พระราชบัญญัตลิิขสทิธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการ
โทรทัศน พ.ศ. 2551 พระราชบญัญัตจิดแจงการพมิพ พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญัติขอมลูขาวสาร
ทางราชการ  เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ สือ่อิเล็กทรอนิกส สือ่การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมีการ
เผยแพรสารสนเทศทีผ่านเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต ซึ่งไดพฒันามาเรื่อย ๆ จนอยูในรูป
ของ Tablet  iPad  I phone  สามารถเผยแพรสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและตลอดเวลา            
ซึ่งผูสรางสรรคผลงานตาง ๆ ตองรักษาสิทธิ์ของตนเองดวยการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับลิขสทิธิ์
คุมครองผลงานของตนเอง มิใหผูใดมาคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงได ตามพระราชบัญญัตลิิขสทิธิ์และ
กฎหมายที่คุมครองดงัรายละเอียดที่จะกลาวถึงเนื้อหาตอไปนี้  

 
พระราชบญัญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
 พระราชบัญญัตลิิขสทิธิ์ พ.ศ. 2537 มีรายละเอียด (เดชอุดม ไกรฤทธ์ิ.  2547 : 13) ดังนี้  
 คําวาลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไดนิยามไววา สิทธิแตผูเดียวที่จะ
กระทําการใด ๆ ตามพระราชบญัญัติเกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําข้ึน ไดแก การทําซ้ํา            
การดัดแปลง เผยแพร การใหเชาตนฉบบั หรือสําเนางานโปรแกรม คอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ 
ภาพยนตรและสิ่งบันทึกเสียง อนุญาตใหผูอื่นใชลิขสทิธิ์ 
 ลิขสิทธิ์เปนทรัพยสินทางปญญาอยางหนึ่งซึง่มลีักษณะพเิศษตางจากทรัพยสินทีบ่ัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ภาค 4 เปนทรัพยสินที่ไมมีรปูราง ซึ่งไมใชสทิธิ์ครอบครอง หรือ
กรรมสทิธิ์สังหารมิทรัพย หรอือสงัหาริมทรัพย ดังนั้น ผูสรางสรรค หรือผูเปนเจาของยอมมีสทิธิ์
เฉพาะตัวเพียงผูเดียว แตจะโอนแกทายาทก็ได จึงจะกลาวถงึรายละเอียดบางประเด็นเทานั้น 
 1. การไดมาซึ่งลขิสิทธิ ์ 
    พิชัย นิลทองคํา (2554 : 24-25) ไดอธิบายการไดมาซึ่งลขิสิทธิ ์มีรายละเอียดดังนี ้
    การไดมาซึ่งลิขสทิธิ์ใหผูสรางสรรคในงานที่ตนไดสรางสรรคข้ึน ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้  
 1.1 กรณีที่ยังไมไดมีการโฆษณา การคุมครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยใชระบบการให
คุมครองทันทีทีส่รางงานเสร็จ ไมมีแบบพิธี ไมตองแสดงการสงวนลิขสิทธิ์และจะจดทะเบียนเปน 
การคุมครองโดยอัตโนมัติ เชน  นายแดงเดินทางไปถายภาพยนตรสารคดีการทองเทียวที่กัมพูชา 
ลิขสิทธิ์ในงานสรางสรรคยอมเปนของนายแดง  แมวานายแดงจะไดสรางสรรคงานนอกประเทศแทนที่
จะสรางสรรคงานในประเทศไทยและยังไมไดมีการโฆษณากต็าม 
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 1.2 กรณีไดมีการโฆษณาแลว  ผูสรางสรรคงานไมวาจะมีสญัชาติใดหรืออยูประเทศใดและ
สรางงานขึ้นที่ใด หากทํางานอันมลีิขสทิธิ์ที่สรางนั้นมาโฆษณาครั้งแรกขึ้นประเทศไทยหรือในประเทศ
ที่เปนภาคีแหงอนุสญัญาเบรินภายในระยะเวลา 30 วัน  นับแตวันที่ไดมีการโฆษณาครั้งแรกหรือไมวา
จะโฆษณางานครั้งแรกที่ใด ผูสรางสรรคยอมไมไดลิขสิทธิ์มาเพราะการโฆษณา เชน  นายดํา  สัญชาติ
ไมชัดเจนไดฉายภาพยนตรเรือ่งหนึ่งในประเทศไทย หรอืในประเทศภาคีแหงอนสุัญญาเบิรนภายใน 30 
วัน  นับแตไดมีการโฆษณางานนั้นครั้งแรก ภาพยนตรของนายคํายอมไดรับการคุมครองลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมายไทย 
 2. ลิขสิทธิ์ตามสัญญาจางแรงงาน  
 มาตรา 9 แรงงานทีผู่สรางสรรคไดสรางสรรคในฐานะพนักงานหรือลูกจางถามิไดเปน
หนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่นใหลิขสิทธิ์ในงานนั้นเปนของผูสรางสรรค แตนายจางมสีิทธิ์นํางานนั้น
ออกเผยแพรตอสาธารณชนไดตามที่เปนวัตถุประสงคแหงการจางแรงงานนั้น 
 จากบทบัญญัติกฎหมายกรณีที่ไมมีขอตกลงทีท่ําเปนหนงัสือไวเปนอยางอื่น นายจางก็ยังมี
สิทธิ์นํางานนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชนได ตามวัตถุประสงคแหงการจางแรงงานนั้น หากงาน
สรางสรรคทีท่ําขึ้นไมเกี่ยวกบัวัตถุประสงคแหงการจางแรงงาน นายจางก็ไมมสีิทธิ์ดังกลาว 
 3. ลิขสิทธิ์ตามสัญญาจางทําของ 
    มาตรา 10 งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นโดยการรับจางบุคคลอื่น ใหผูวาจางเปนผูมี
ลิขสิทธิ์ในงานนั้น เวนแตผูสรางสรรคและผูวาจางเปนผูมลีิขสิทธิ์ในงานนั้น หรือเวนแตผูสรางสรรค
และผูวาจางจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น (ไชยยศ เหมะรัชตะ.  2553 : 77-78)  
 ดูจากบทบัญญัติของกฎหมาย ขอตกลงเกี่ยวกบัการสรางสรรคงานนั้นมิไดบงัคับวาตองทํา
เปนหนงัสอืซึง่อาจจะตกลงกันดวยวาจาได ตัวอยาง นายดําไดรับการวาจางจากบริษัทสหมงคลจํากัด 
ใหสรางภาพยนตรโฆษณาเครื่องสําอางเปนเงิน 1 ลานบาท หลงัจากงานดังกลาวสรางเสร็จแลว      
นายดําไดสงมอบงานใหบริษัทสหมงคลจํากัด และรบัคาจางตามที่ตกลงกันไว ลิขสิทธิ์ในภาพยนตร
โฆษณายอมเปนของบริษทัสหมงคลจํากัด ในฐานะผูวาจาง 
 4. ลิขสิทธิ์ในงานดัดแปลง 
 มาตรา 11 “งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมลีิขสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้      
โดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสทิธิ์ใหผูที่ไดดัดแปลงนั้นมลีขิสิทธิ์ในงานที่ไดดัดแปลงตามบทบญัญัติ
นี้ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสทิธิ์ที่มีอยูในงานของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกดัดแปลง” 
(เดช อุดมไกรฤทธิ์.  2547 : 24) จากบทบัญญัติกฎหมาย คาํวา “ดัดแปลง”  หมายความวา ทําซ้ําโดย
เปลี่ยนแปลงรปูใหมปรับปรงุแกไขเพิ่มเติมหรือจําลองงานตนฉบับในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมี
ลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหมทัง้นี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน” 
  ตัวอยาง นายสมศักดิ์  แปลนวนิยายเรือ่ง  โลกอนาคตที่เปนภาษาอังกฤษโดยไมไดขอ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์นวนิยายดังกลาวเสียกอน งานแปลถือเปนงานดัดแปลงแมจะแปลแลวเสรจ็ 
และนายสมศักดิ์ ไมอาจอางความเปนเจาของลิขสิทธิ์ไดเพราะการกระทําเชนนั้น  เปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูอื่น 
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 5. ลิขสิทธิ์ในงานรวบรวมหรือประกอบเขากัน 
 มาตรา 12 “งานใดที่มีลกัษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มา
รวบรวมหรอืประกอบเขากันโดยไดรับนอนญุาติจากเจาของลิขสิทธิ์ หรือเปนการนําเอาขอมลูหรือ    
สิ่งอื่นใด สามารถอานหรือถายทอดไดโดยอาศัยเครื่องกล หรืออุปกรณอื่นใดมารวบรวม หรือประกอบ
เขาดวยกัน  หากผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันไดรวบรวมซึ่งงานดังกลาวเกิดขึ้น โดยการคัดเลือก
หรือจัดลําดบัในลักษณะซึ่งมิไดลอกเลียนงานบุคคลอื่น แตทัง้นี้ตองไมกระทบกระเทือนสทิธิของ
เจาของลิขสทิธิ์ที่มีอยูในงานหรือขอมลูหรือสิ่งอื่นใด 
 ตัวอยาง นายสมชาย มีสัญชาติไทย ในฐานะบรรณาธิการบทความเรื่อง วัฒนธรรมอีสาน
ใต ไดรับอนุญาตใหรวมบทความจากนักวิชาการหลายทาน ลิขสิทธิ์ในบทความยอมเปนของ        
นายสมชาย แตถานายสมชายและเจาของบทความทั้งหมด อนุญาตใหนายจอหน ชาวอังกฤษนํา
บทความไปแปลเปนภาษาอังกฤษ ในขณะที่ยังพํานักอยูในประเทศไทยและแมวาขณะแปลงาน      
นายจอหนมิไดอยูในประเทศไทย แตกลับไปประเทศองักฤษ แลว เชนนี้การนายจอหนก็ยังมสีิทธิ์ใน
งานแปลดงักลาว 
 6. การละเมิดลขิสิทธิ ์
 ลิขสิทธิ์ในงานสรางสรรคถือวาเปนทรัพยสินทางปญญา เปนสิ่งทีม่ีคุณคาและราคา 
กฎหมายจงึถือวาหากมกีารกระทําอยางใดอยางหนึ่งโดยพลการแกงานอันมีลิขสิทธิ์และไมมีลิขสิทธิ์ ที่
จะอางกฎหมายคุมครองได การละเมิดลิขสิทธิ์ตามบทบญัญตัิมาตรา 27 ถึงมาตรา 31 แบงออกได 2 
กรณี (คณะวิชาการ The Justice Group.  2553 : 532-533) คือ 
 6.1 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง เปนการกระทําหรือดัดแปลงตัวงานอันมีลิขสิทธิ์หรือ 
นําบันทึกของงาน อันมลีิขสิทธิ์ทีส่รางขึ้นโดยสรางสรรคไปเผยแพรสาธารณชนโดยไมไดรบอนุญาตจาก
เจาของลิขสทิธิ์ 
 ตัวอยาง  
 นายเอก  “ลบัลอบนําภาพสีน้ํามันหรือภาพความฝนของมานีจากนายโก  ซึ่งเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ นําไปตีพิมพจําหนาย จํานวน 1,000 แผน  โดยไมไดรับอนญุาตถือวาเปนการทําซ้ํา  
 6.2 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยออม เปนการกระทําอยางหนึง่อยางใดตามมาตรา 31 ทั้งทีรู่อยู
แลวหรือมีเหตุอันควรรูวางานใดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่นเพื่อการแสวงหากําไร เชน การขาย 
มีไวเพื่อขาย เสนอขาย เผยแพรตอสาธารณชน เปนตน (พิศิษฐ ชวาลธวัช.  2544 : 121) 
 ตัวอยาง  
 นายทอง  นักเขียนมีชื่อประเภท เรื่องสั้น มทีายาท 3 คน คือ ก  ข  ค   ในป พ.ศ. 2560      
นายทองถึงแกกรรม เขาไดทําพินัยกรรมยกทรัพยสินใหนาย ข และ ค สวน ก  นั้นไดลิขสิทธิ์บท
ประพันธตอมาสํานักพิมพแหงหนึง่จะพิมพเรือ่งสั้นซึ่งเปนลิขสิทธิ์ ของ ก โดยไมไดรับอนญุาตและขาย
หมดภายใน 3 เดือน นาย ค รูวาสํานักงานพิมพละเมิดลิขสทิธิ์ แตไมยอมบอก นาย  ก  ระหวางนั้น   
มีสํานักพมิพอีกแหงหนึ่ง มาติดตอกบั ค  โดยคิดวา  ค  เปนเจาของลิขสทิธิ์ เพื่อขอพิมพเรื่องสั้นที่
เขียน โดยนายทอง  ค  จึงนําลิขสิทธิ์ หนงัสือดงักลาวเพื่อไปพิมพ กรณีนี้กลาวไดวา ค รูอยูวาหนังสือ
ที่พิมพขายนั้นเปนงานทีท่ําขึ้นโดยละเมิดลิขสทิธิ์ผูอื่น การกระทําของ  ค จึงเปนความผิดตามมาตรานี ้
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 7. การกระทาํแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ ์ซึง่ไชยยศ 
เหมะรัชตะ (2553 : 106-109) ไดอธิบายไวดังตอไปนี้ 
 7.1 การวิจัยหรือศึกษางานนั้นโดยไมไดแสวงหากําไร 
 7.2 ใชเพื่อประโยชนของตนเอง และเหตุผลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนทิ 
 7.3 ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 
 7.4 การเสนอรายงานทางสื่อมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 
 7.5 การทําซ้ํา ดัดแปลงนําออกแสดงหรือทําใหปรากฏเพื่อประโยชนในการพจิารณาของ
ศาลหรอืเจาพนักงานซึ่งมีสิทธิ์ตามกฎหมายหรือรายงานผลการพิจารณาดังกลาว 
 7.6 ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกเสนอ หรือทําใหปรากฏโดยผูสอนเพื่อประโยชนในการสอน
ของตนอันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร 
 7.7 การทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอนหรือทาํบทสรุปโดยผูสอนหรือ
สถาบันศึกษาเพือ่แจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในช้ันเรียนหรือสถานศึกษาทั้งนี้ตองไมเปนการ
กระทําเพื่อหากําไร 
 7.8 นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึง่ในการถามและตอบในการสอบ 
 7.9 การทําซ้ําโดยบรรณารักษหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอืน่ 
 
พระราชบญัญัตกิารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวเปนสิ่งจําเปนที่นักสื่อสิง่พิมพจะตองรูและทําความเขาใจ 
เนื่องจากมีโทษทั้งทางปกครองและทางอาญาหากมีการกระทําผิด ซึ่งมีรายละเอียด (กิตติพงศ      
กมลธรรมวงศ.  2555 : 150-155) ดังนี ้
 1. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
     ผูใดที่มีความประสงคจะประกอบกจิการกระจายเสียงหรอืกิจการที่ตองไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ทัง้นี้ตองเปนบุคคลที่มสีัญชาติไทยและไมอยูระหวางถูกพักใชใบอนุญาตหรือถกูเพกิ
ถอนใบอนุญาตมาแลวไมครบ 3 ป ซึ่งแยกพิจารณาเปนสวน ๆ ดังนี้ 
 1.1  กิจการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ใบอนุญาตจะมี 3 ประเภท
ไดแก 
 1.1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะไดแก ใบอนุญาตที่ออกสําหรับ
วัตถุประสงคหลักการบริการสาธารณะมี 3 ประเภท 
 1.1.1.1 ใบอนุญาตออกใหสําหรบักจิการที่มีวัตถุประสงคหลกัเพื่อการสงเสริม
ความรูการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และ        
การสงเสรมิอาชีพอื่น ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬาหรอืสงเสรมิคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  1.1.1.2 ขออนุญาตสําหรับกิจการทีม่ีวัตถุประสงคหลักเพื่อความมั่นคงของรฐั
หรือความปลอดภัยสาธารณะ 
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 1.1.1.3 ใบอนุญาตสําหรบักิจการที่มีวัตถุประสงคหลกั หรอืการกระจาย
ขาวสารในการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกบัการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย คนพิการ คนดอยโอกาส 
 1.1.2  ใบอนุญาตประกอบกจิการบริการชุมชน ไดแก ใบอนุญาตที่มีการบริการตาม
วัตถุประสงคเชนเดียวกัน การประกอบกิจการบริการสาธารณะ แตตองเปนประโยชนตาม          
ความตองการของชุมชนหรือทองถิ่น 
 1.2  ผูขอรับใบอนญุาตประกอบกจิการบรกิารสาธารณะ ตองเปนกระทรวง ทบวง กรม 
องคกรอสิระ ตามกฎหมายรัฐธรรมนญู องคกรปกครองทองถิ่น หรือสมาคม มูลนิธิ สถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อประโยชนดานการเรียนการสอนหรือการเผยแพรความรูสูสงัคม 
 1.3  กิจการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศน ที่ไมใชคลื่นความถี่ 
  การประกอบอาชีพการกระจายเสียง หรอืกิจการโทรทัศนใชหลักเกณฑเดียวกันกับ
การประกอบกจิการกระจายเสียงหรือกจิการโทรทัศนแบบใชคลื่นความถี่ และเพื่อประโยชนใน      
การกํากบัดูแลการประกอบกจิการใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ กําหนดสัดสวนรายการ         
ผังรายการ การหารายได และการบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแลวและระยะเวลาในการเก็บรักษา
บันทึกนั้น 
  1.4  การบริหารสถานี ในการประกอบกิจการ ใหผูรบัใบอนญุาตแตงตั้งบุคคลซึ่งมีสญัชาติ
ไทย เปนผูอํานวยการสถานีประจําแตละสถานี เพื่อควบคุมดูแลใหมีการออกอากาศใหเปนไปตามที่
ไดรับอนุญาตและดูแลรับผิดชอบการจัดรายการ การดําเนินรายการและการออกอากาศ 
  1.5  การปองกันการผูกขาด เพื่อไมใหเกิดการครอบงํากิจการในลักษณะทีเ่ปนการจํากัด
โอกาสในการรบัรูขอมูลขาวสารสาธารณะ หามผูรบัใบอนญุาตที่ครองธุรกิจในกจิการประเภทเดียวกัน 
หรือครองสิทธิ์ขามสื่อ และใหรวมถึงการถือครองธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่อง หรอืการใชวัสดุอปุกรณที่ติดตั้งเปน
พิเศษเพื่อรับสัญณาณเสียงและภาพ 
 2. รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
     ลักษณะของรายการกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศนที่จะนําเสนอตอสาธารณะชน
นั้น มีรายละเอียดดังนี ้(กิตติพงศ กมลธรรมวงศ.  2555 : 157-159) 
  2.1  ผูรับใบอนญุาตตองจัดผงัรายการใหมีสัดสวนรายการดงันี้ 
   2.1.2 ผูรับใบอนุญาตตองกําหนดใหมรีายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่มปีระโยชน
ตอชุมชน หรือทองถิ่น ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 70 
   2.1.3 ผูรับใบอนุญาตตองกําหนดใหมรีายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปน
ประโยชนตอสาธารณชนในสัดสัดสวนไมนอยกวารอยละ 25 
   2.1.4  ผูรับใบอนญุาตตองจัดทําผังรายการใหเหมาะสมกบัวัตถุประสงคของ       
การประกอบกจิการที่ไดรับใบอนุญาต 
  2.2  กรณีที่มีภัยธรรมชาติหรือมเีหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือ
เตือนภัยใหประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือหนวยงานของรฐัรองขอผูรบัอนญุาตตองดําเนินการตามที่
รองขอนั้น  
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  2.3  หามมิใหออกอากาศรายการที่มเีนื้อหาที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  2.4  เพื่อประโยชนในการสงเสรมิและคุมครองสิทธิของคนพกิารและคนดอยโอกาสให
เขาถึงหรอืสทิธิการใชประโยชนจากรายการ ผูรบัใบอนญุาตตองจัดใหมีบริการอยางเหมาะสม 
 โทษสําหรับผูกระทําผิดพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน 
 พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 นี้      
หากผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใดไดกระทําความผิดอาจตองไดรับโทษทัง้ทางปกครองและทางอาญา 
ดังนี้ (กิตติพงศ กมลธรรมวงศ.  2555 : 165-168) 
     1. โทษทางปกครอง 
       โทษทางปกครองที่สําคัญมีดังนี ้
      1.1  กรณีผูใดกระทําการฝาฝนจะถูกปรับไมเกิน 5 หมื่นบาท ดังนี ้
   1.1.1 จัดทํารายงานสถานะการเงินตอคณะกรรมการไมตรงตามความเปนจริง 
   1.1.2 เลือกปฏิบัติ หรอืกีดกันผูรบัใบอนญุาตรายอื่น 
   1.1.3 เจาของโครงการขาวกระทําการอันเปนเหตมุิใหการทาํงานของโครงขาย
สามารถใชงานไดตามปกต ิ
   1.1.4 เจาของโครงขายเปลี่ยนแปลงแกไขโครงขายมผีลกระทบตอการใหและ
เชื่อมตอโครงขายโดยไมแจงตอผูรับใบอนุญาต 
   1.2  กรณีที่ผูใดกระทําการฝาฝน จะถูกปรบัตั้งแต 5 หมื่นบาท แตไมเกิน  5 แสนบาท 
ดังนี้ 
   1.2.1 จัดผังรายการไมเหมาะสมกบัวัตถุประสงคของการประกอบกจิการที่ไดรบั
อนุญาต 
   1.2.2 เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพบิัติแลวไมทําตามหนาทีห่นวยงานของรัฐรองขอ 
   1.2.3 ไมเก็บรกัษาเทปรายการใหเจาหนาที่ไดตรวจสอบ 
   1.2.4  ไมเปดโครงการใหคนพกิารและคนดอยโอกาสไดเขาถึง หรือรับรูรายการ
จัดใหอยางเสมอภาค กับบุคคลทั่วไป 
   1.3  กรณีที่ผูใหญกระทําการฝาฝนแตละประเด็นตอไปนี้แลวจะถูกปรบัตั้งแต 5 แสน
บาท แตไมเกิน 5 ลานบาท 
   1.3.1 เจาของโครงขายไมแจงขอมลูที่ถูกตองและจําเปนในการใชหรือเชื่อมตอ
โครงขายแกผูรับใบอนุญาตไดทราบ 
   1.3.2 สวนราชการ รัฐวิสาหกจิหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ซึ่งคอบครองที่ดิน
สถานที่สิง่กอสราง และไมยินยอมใหผูรบัใบอนญุาตหรอืเจาของโครงขายไดใชประโยชนแบบมี
คาตอบแทน 
   1.3.3 กรณีที่มีการปฏิเสธ ไมใหใชหรือเชื่อมตอเครือขาย หรอืมีขอตกลงกันไมได 
มีการเจรจาทําสัญญาการใช 



247 

 

   2. โทษทางอาญา 
       โทษทางอาญาที่สําคัญมีดังตอไปนี ้
   2.1 ผูใดใชคลื่นความถี่หรือใหบริการนอกเหนอืจากกิจการกระจายเสียงหรือกจิการ
โทรทัศนโดยไมรับอนุญาตตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรบัไมเกิน 5 ลานบาท หรือทัง้จํา    
ทั้งปรับ วันละไมเกิน 5 หมื่นบาทตลอดระยะเวลาทีฝ่าฝน 
   2.2  ผูรับใบอนญุาต  โดยใหใบอนุญาตคนอื่นดําเนินการ หรอืเขาครอบงํากจิการ หรือ
กระทําการอันเปนการผูกขาด ลด จํากัด การแขงขันในการประกอบกจิการกระจายเสียงตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรบัไมเกิน 3 ลานบาท หรอืทั้งจาํทั้งปรับและปรับวันละไมเกิน 3 หมื่น  
ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 
   2.3  ผูรับใบอนญุาตกระทําการที่เปนการรบกวนตอการรบัสญัญาณเสียงหรือภาพของ
ผูรบัใบอนญุาตรายอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรอืปรบัไมเกิน 3 ลานบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
และปรับวันละไมเกิน 3 หมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 
   2.4 ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนตอการรบัสงหรือแพรสญัญาณเสียงหรือภาพของผูรบั
ใบอนุญาตรายอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรอืปรบัไมเกิน 6 หมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
และปรับวันละไมเกิน 1 หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยงัฝาฝน 
 
พระราชบญัญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 
 กฎหมายจดแจงการพิมพเปนกฎหมายที่วางแนวปฏิบัติในการรับจดแจงการพิมพเพื่อใหผูอื่น
ไดรับพระราชบญัญัติดวยกับผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของกิจการเพื่อประโยชนใน     
การตรวจสอบของประชาชนที่ไดรบัความเสียหายในการฟองรองดําเนินคดีสิง่พิมพ ซึง่มสีาระสําคัญ
ดังนี้ สิ่งพมิพตามพระราชบญัญัตจิดแจงการพมิพ พ.ศ. 2550 ไดนิยามวา “สมุด หนังสือ 
แผนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด พิมพขึ้นเปนหลายสําเนา  อยางไรก็ตามในการพิมพนั้นจะตองมีความ
แตกตางจากหนังสือพิมพอยูบางประการ” (กิตติพงศ กมลธรรมวงศ.  2555 : 119) ไดแก   
 1. ชื่อของผูพิมพและที่ตัง้โรงพิมพ และหามใชช่ือยอหรอืนามแฝง 
 2. ชื่อและที่ตั้งของผูโฆษณา 
 3. เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือที่หอสมุดแหงชาติไดออกให 
 สวนผูพิมพหรือผูโฆษณานั้นจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามดงัตอไปนี ้
 1. มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบรูณ 
 2. มีถิ่นที่อยูประจําในราชอาณาจกัร 
 3. ไมเคยเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
 4. ไมเคยตองโทษตามคดีพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามป
หรือเปนความผิดโทษประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
 กรณีนิติบุคคลเปนผูพิมพหรือโฆษณา  กรรมการ ผูจัดการ ผูแทนอื่นของนิติบุคคล นั้น
ตองมีคุณสมบัติและไมมีขอตองหาม 
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 หนังสือพิมพ 
 หมายความวา  สิ่งพิมพขาวและความคิดเห็น เสนอตอประชาชน สิ่งพิมพซึง่มีชื่อจาหนา
เชนเดียวกันและออกหรือเจตนาจะออกตามลําดบัเรื่อยไป  มีกําหนดหรือไมมีก็ตาม  มีขอความ
ตอเนื่องกนัหรือไมก็ได (ราชบัณฑิตยสถาน.  2546 : 1244)  ทั้งนี้ใหรวมถงึนิตยสาร วารสาร หรือ
สิ่งพมิพทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทํานองเดียวกัน 
 หนังสือพิมพซึ่งจัดพิมพขึ้นภายในราชอาณาจักรจะตองจดแจงการพิมพตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย  โดยมีผูเกี่ยวของหลายฝาย  ไดแก 

1. ผูยื่นจดแจงการพิมพ 
 การยื่นแบบจดแจงการพิมพและตองมีหลักฐานหลายรายการ  เชน 
 1.1 ชื่อ  สัญชาติ  ถ่ินที่อยูผูพิมพ  ผูโฆษณา บรรณาธิการ  หรเืจาของกิจการหนังสือพิมพ
แลวแตกรณ ี
 1.2 ชื่อทางหนังสือพิมพ 
 1.3 วัตถุประสงคและระยะเวลาออกหนังสือพิมพ 
 1.4 ชื่อของที่ตั้งสถานทีส่ิ่งพมิพ 
 1.5 ภาษาที่หนังสือพมิพจะออกใช 
 1.6 ชื่อและที่ตั้งของสํานักพมิพ 
 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับการจดแจงการพมิพและหลักฐาน ขอ 1 ครบแลว ใหรบัจด
แจงและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงใหแกผูอื่นจดแจงโดยไมชักชา เวนแตผูอื่นจดแจงยัง
ดําเนินการไมถูกตองครบถวน 
 2. ขอความในหนังสือพิมพ จะตองปรากฏสิง่ตอไปนี ้
 2.1 ชื่อของผูพิมพและที่ตัง้โรงพิมพ 
 2.2 ชื่อและที่ตั้งของผูโฆษณา 
 2.3 ชื่อของบรรณาธิการหนังสือพิมพ 
 2.4 ชื่อและที่ตั้งของเจาของกิจการกอนพิมพ 
 3. ชื่อหนังสือพิมพตองไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
 3.1 ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกบัพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย  
พระปรมาภิไธยยอ พระนามาภิไธยยอ หรือนามพระราชวงศ 
 3.2 ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกบัราชทินนาม เวนแตราชทินนามของตนเองของบุพการี 
หรือของผูสืบสันดาน 
 3.3 ไมซ้ํากับชื่อหนงัสือพิมพที่ไดจดแจงไวแลว 
 3.4 ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย 
 4. บรรณาธิการหนังสือพิมพตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังนี ้
 4.1 มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบรบิูรณ 
  4.2 มีสัญชาติไทย  หรือสัญชาติแหงประเทศซึ่งมสีนธิสญัญากับประเทศไทย 
 4.3 มีถิ่นที่อยูประจําในราชอาณาจกัร 
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 4.4 ไมเปนคนไรความสามารถ  หรืเสมือนไรความสามารถ 
 4.5 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวา  
3 ป หรือเปนความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษผูซึง่ไมมีสญัชาติไทย  ผูใดประสงคจะเปน
บรรณาธิการหนงัสือพิมพตองไดรับอนุญาตตามหลกัเกณฑรบัการและเงื่อนไข  ที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง 
 5. คุณสมบัติของเจาของกิจการหนังสือพิมพ 
 5.1 มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบรบิูรณ 
 5.2 มีสัญชาติไทย 
 5.3 มีถิ่นที่อยูประจําในราชอาณาจกัร 
 5.4 ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
 5.5 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวา 
3 ป หรือเปนความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 
 บทกําหนดโทษ 
 ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 เมื่อผูใดกระทํา
ความผิดไดเกิดขึ้นแลวจะตองไดรบัโทษทางอาญาและทางปกครอง (กิตตพิงศ กมลธรรมวงศ.  2555 : 
122-123) ไดแก 
  1. โทษทางปกครอง 
 1.1 ผูพิมพหรือผูโฆษณา ผูใดฝาฝนไมแสดงขอความในสิ่งพมิพ หรือไมสงสิง่พิมพจํานวน 
2 ฉบับไปใหหอสมุดแหงชาติภายใน 30 วัน นับแตวันเผยแพรจะตองระวางโทษปรบัไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท 
 1.2 ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของกจิการหนงัสือพิมพ  ไมแสดงชื่อที่ตั้งของ
โรงพมิพ ผูโฆษณาและบรรณาธิการจะตองระวางโทษปรบัไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

  1.3 ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของกจิการหนงัสือพิมพเปลี่ยนแปลงการอยาง
ใดอยางหนึ่งโดยไมแจงใหพนักงานเจาหนาทีท่ราบภายในสามสิบวันนบัแตไดทําการเปลี่ยนแปลงตอง
ระวางโทษปรบัไมเกินสองหมื่นบาท 
 1.4 ผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของกจิการหนงัสือพิมพ เลกิเปนผูพมิพ        
ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของกจิการโดยไมแจงใหพนกังานเจาหนาทีท่ราบเพือ่ยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลงรายการจดแจงภายในสามสบิวันนับแตวันที่เลิกกิจการตองระวางโทษปรบัไมเกนิสาม
หมื่นบาท 
 1.5 ถาการกระทําผิดตอเนือ่งและพนักงานเจาหนาที่ไดสั่งลงโทษแลวแตยังคงกระทําผิดไม
ปฏิบัติใหถูกตองจะถูกปรบัในอัตราดงันี ้
 1.5.1 กรณีที่ไมสงสิง่พิมพจํานวน 2 ฉบับ ไปใหหอสมุดแหงชาติและการไมแสดงที่
อยูของผูพมิพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของกิจการ จะถูกปรบัอีกวันละไมเกิน 1,000 บาท 
 1.5.2 กรณีที่ผูเปลี่ยนแปลงรายการอยางใดอยางหนึ่งโดยไมแจงพนักงานเจาหนาที่
ปรับอีกวันละไมเกิน 2,000 บาท  
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 1.5.4 กรณีที่ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงรายการทีเ่คยจดแจงแกพนักงานเจาหนาที่จะถูก
ปรับวันละไมเกิน 3,000 บาท 
 2. โทษทางอาญา 
 2.1 ผูใดออกหนงัสือพิมพโดยที่พนักงานเจาหนาที่ยงัไมไดรบัการจดแจงตามแบบการจด
แจงของเจาหนาที่  หรือรูวาตนไมมีคุณสมบัติเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการหรือเจาของกิจการ
หนังสือพิมพ แลวไดแสดงตนใหคนอื่นหลงเชื่อตองรบัผิดโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทัง้จําทั้งปรบั 
     2.2 ผูใดฝาฝนโดยใหบุคคลที่ไมมีสญัชาติไทยถือหุนในกิจการสิง่พิมพไมนอยกวา รอยละ 
70 ของหุนทั้งหมดและมีกรรมการที่ไมมสีัญชาติไทยไมถึง 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของผูมี
สัญชาติไทยจะตองรบัผิดจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรบัตั้งแตหาแสนบาทถึงหาลานบาท หรือ ทั้งจํา     
ทั้งปรับ และศาลอาจสัง่ใหเลิกการใหความชวยเหลือ  หรือสัง่ใหเลิกกจิการ  หรือสั่งใหเลิกการถือหุน  
หากไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลตองระวางโทษปรบัวันละหาหมืน่บาทถึงสองแสนหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่
ฝาฝน 
 
พระราชบญัญัติขอมูลขาวสารทางราชการ 2540 
 ขอมูลขาวสารของทางราชการเปนสิ่งที่ประชาชนควรไดรับรูและมีโอกาสเขาถึงอยางกวาง
ขวางเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ เพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรูถึงสิทธหินาที่
ของตนเอง แตการดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายก็เปนสิง่ที่ตองรูและทําความเขาใจดังรายละเอียด 
(สงวน สทุธิเลิศอรุณ.  2542 : 106-110) ตอไปนี้ 
 1. การเปดเผยขอมูลขาวสาร มีแนวปฏิบัติดังนี ้
 1.1 หนวยงานของรัฐตองสงขอมลูขาวสารของราชการอยางนอยตองลงพิมพใน          
ราชกิจจานเุบกษา โดยประกอบดวย โครงสราง อํานาจหนาที่ สถานที่ติดตอ กฎระเบียบ ขอบงัคับ 
คําสั่ง หนังสือเรียน ฯลฯ โดยใหหนวยงานรฐัรวบรวมและจดัเผยแพรเพือ่ขายหรอืจําหนายจายแจกกัน
ที่ทําการของรัฐแหงนั้นตามสมควร 
 1.2 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมลูของราชการอยางนอยตองมีขอมลูทีป่ระชาชนเขา
ตรวจดูได เชน 
  1.2.1 ผลการรับฟงและการวินิจฉัยที่มผีลโดยตรงตอประชาชน 
      1.2.2 นโยบายหรอืการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานเุบกษา 
  1.2.3 แผนงานโครงการและงบประมาณรายจายประจําปทีก่ําลังดําเนินการ 
  1.2.4 คูมือหรือคําสัง่เกี่ยวกบัปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ของรฐั 
  1.2.5 สิ่งพิมพที่ไดมกีารอางอิงถึง 
  1.2.6 สัญญาสมัปทาน สญัญาที่มลีักษณะเปนการผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญารวมทุน
กับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
  1.2.7 มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย 
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 1.3 กรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารทางราชการ หนวยงานของรัฐตองพรอมทีจ่ะ
ใหบรกิาร มิใชตองไปจัดทําสังเคราะห จําแนกรวบรวมหรือจดัใหมีใหม หรือหากขอมลูขาวสารที่ขอจะ
อยูในหนวยงานกลาง หรือหนวยงานอื่นใหหนวยงานของรฐัรับคําขอแนะนําเพือ่ไปยื่นขอตอหนวยงาน
ของรัฐที่ควบคมุดูแลขอมลูขาวสารโดยไมชักชา 
 2. ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
     ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยนั้นสวนใหญจะเปนขอมลูที่อาจกอใหเกิดความเสียหายมี
หลายประการ เชน 
 2.1 ขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 2.2 ขาวสารที่สงผลตอความมั่นคงของประเทศ ความสมัพันธระหวางประเทศ 
 2.3 ขาวสารที่จะทําใหการบังคบัใชกฎหมายเสื่อมประสทิธิภาพ หรือไมสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 
 2.4 ขาวสารที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรอืความปลอดภัยของบุคคลหนึง่บุคคลใด 
 2.5 รายงานของการแพทย 
 2.6 ขาวสารที่มีกฎหมายใหความคุมครองมิใหทําการเปดเผย 
กรณีการเขาถึงขอมลูขาวสารที่ไมตองเปดเผยนี้ การปองกันเจาหนาที่ของรัฐเพื่อมิใหเปนการรบัผิดตอ
สิ่งทีเ่กิดข้ึนหากไดกระทําโดยสจุริตถูกตองตามระเบียบหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐได
เปดเผยขอมลูขาวสารแกบุคคลใดโดยพงึประโยชนอันสําคัญยิ่งกวาที่เกี่ยวกบัประโยชนถึงสาธารณะ 
หรือชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือประโยชนอื่นของบุคคลและไดกระทําโดยสมควรแกเหต ุ
 3. ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
     คําวาขอมูลขาวสารสวนบุคคล  หมายถึง  ขอมลูขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล 
เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรอืประวัติการทํางาน ที่มีช่ือของ 
ผูนั้น หรือมีเลขหมาย รหสั หรอืสิง่บอกลกัษณะบงบอกใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ         
แผนลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ
ผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย ดังนั้นเพือ่ประโยชนของบุคคลไดรับจะเปนบุคคลที่มสีัญชาติไทย และไมมี
สัญชาติไทยที่มีถิ่นอยูในประเทศไทย หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมลูขาวสาร
สวนบุคคลดังนี ้
 3.1 ตองจัดใหมรีะบบขอมลูขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกีย่วของและจําเปนเพื่อการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเทานั้น 
 3.2 พยายามเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมลูโดยเฉพาะอยางยิง่ในกรณีทีจ่ะ
กระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น 
 3.3 จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกบั
สิ่งตอไปนี ้
   3.3.1 ประเภทของบุคคลที่มกีารเก็บขอมูลไว 
 3.3.2 ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 3.3.3 ลักษณะการใชขอมลูปกต ิ
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 3.3.4 วิธีการตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล 
 3.3.5 วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมลู 
 3.3.6 แหลงทีม่าของขอมลู 
 3.4 ตรวจสอบแกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ 
 3.5 จัดระบบรกัษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมลูขาวสารสวนบุคคลตามความ
เหมาะสม เพื่อปองกันผลรายตอเจาของขอมูล 
 3.6 หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมลูขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตน
ตอหนวยงานของรัฐแหงอื่น หรอืผูอื่นโดยปราศจากความยินยอมมาเปนหนงัสอืของเจาของขอมูลไว
ลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได เวนแต เปนการเปดเผยในกรณีดังตอไปนี ้
   3.6.1 เพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น 
   3.6.2 เปนการใหขอมลูตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลนั้นตอหนวยงานของรัฐที่ทํางานดานการวางแผน หรือการสถิติ หรือตาง ๆ 
   3.6.3 เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมตองระบุชื่อ 
   3.6.4 เพื่อการเกบ็รักษาขอมูลของหอจดหมายเหตุแหงชาติ หรือหนวยงานอื่น 
   3.6.5 เพื่อการสบืสวน การสอบสวน การฟองคด ี
   3.6.6 เพื่อปองกันหรือระงบัอันตรายตอชีวิต หรือสุขภาพของบุคคล 
   3.6.7 ตอศาลและเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลทีม่ีอํานาจตาม
กฎหมายทีจ่ะขอขอเท็จจรงิ 
 4. บทกําหนดโทษ 
 สําหรับผูกระทําความผิดหรอืฝาฝนตามพระราชบญัญัติขาวสารขอมลูนีจ้ะเปนโทษทาง
อาญาตามมาตรา 40 และ 41 ดังรายละเอียด (นิติน ออรุงโรจน.  2555 : 145) ดังตอไปนี้  
 4.1 การไมปฏิบัติตามคําสัง่ของ คณะกรรมการทีส่ั่งใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใหถอยคํา 
หรือใหสงวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐานมาประกอบการพจิารณา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  
สามเดือน หรือปรบัไมเกินหาพันบาท หรือทัง้จําทั้งปรับ 
 4.2 บุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบกฎกระทรวงโดยเปดเผยขอมลูขาวสารที่เปน
ขอหามเชน กรณีขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัความมั่งคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ 
รายงานการแพทย ขอมลูเกี่ยวกบัการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ 
ที่จะทําใหการบังคบัใชกฎหมายไมสําเร็จตามวัตถุประสงค ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุก      
ไมเกินหนึง่ป หรือปรบัไมเกินสองหมื่นบาท หรือทัง้จําทั้งปรบั 
 
บทสรปุ 
 การคุมครองเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพดานสื่อสิง่พิมพหรือการดําเนินการเกี่ยวกับ
สื่อสารมวลชนใหอยูในจริยธรรมไดนั้น จําเปนตองมกีฎหมายกําหนดใหบุคคลทีเ่กี่ยวของทัง้ภาครัฐ
และเอกชนที่ประกอบกจิการสื่อสิ่งพมิพตาง ๆ วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนยอมมีเสรีภาพใน
การนําเสนอขอมลู ความรู ความคิดเห็นภายใตขอจํากัดของกฎหมายโดยไมตกอยูภายใตอาณัติของ
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หนวยราชการ รัฐวสิาหกจิหรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบ
วิชาชีพซึ่งกฎหมายทีเ่กี่ยวของจําเปนตองรบัรูมีหลายอยาง เชน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติจด
แจงการพิมพ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ 2540 และนอกจากนั้นควรมี
ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมลูขาวสาร พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนกฎหมายทีจ่ะระบเุกี่ยวกบัสทิธิในการ
รับรูขอมูลขาวสารสาธารณะในการครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ 
เวนแตการเปดเผยขอมลูนั้นจะกระทบตอความมัง่คงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนได
สวนเสียอันพึงไดรบัความคุมครองบุคคลอื่น 
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คําถามทายบท 
 

1. พระราชบัญญัตลิิขสทิธิ์ หมายถึงอะไร 
2. อธิบายการไดมาซึง่ลิขสิทธิ์เปนอยางไร 
3. ยกตัวอยางการละเมิดลิขสิทธิ์มา 1 ตัวอยาง 
4. อธิบายลักษณะของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน พ.ศ. 2551  

พอสังเขป 
5. อธิบายโทษทางการปกครองของผูกระทําผิดพระราชบญัญัตกิารประกอบกจิการกระจาย

เสียงและกจิการโทรทัศน พ.ศ. 2551 พอสังเขป 
6. อธิบายโทษทางอาญาของผูกระทําผิด พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 พอสงัเขป 
7. พระราชบัญญัตจิดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 หมายถึงอะไร 
8. อธิบายคุณสมบัติของผูยื่นจดแจงการพิมพหนังสือพิมพอยางละเอียด 
9.  อธิบายรายละเอียดขอมลูขาวสารที่สามารถเปดเผยไดมาอยางนอย 3 ขอ 
10. อธิบายรายละเอียดโทษทางอาญาของผูกระทําผิดหรือฝาฝนตามพระราชบัญญัติขาวสาร

อยูในมาตราใด 
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