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1. หลักการและเหตุผล 
  ภายใตนโยบายการขับเคลื ่อนประเทศ Thailand 4.0 ประเทศไทยไดกำหนดยุทธศาสตรชาติ 
20 ป โดยหนึ ่งในประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันกำหนดเรื ่องการจัดทำ 
โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพในดานโครงขายคมนาคม
พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม 
ไร รอยตอ สร างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ ่มพื ้นที ่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน 
เทคโนโลยีสม ัยใหม  และร ักษาและเสร ิมสร างเสถ ียรภาพทางเศรษฐก ิจมหภาค การนำเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมดจิิทัล ซึ่งสวนใหญจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรเปนสวนประกอบสำคัญมาใชประโยชน
เพื ่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพและผลักดันการพัฒนาประเทศจึงเปนปจจัยสนับสนุนที ่สำคัญในการดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตรชาติ ทั้งการดำเนินงานในหนวยงานภาครัฐและการใหบริการประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังสงเสริม 
ใหการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติส ัมฤทธิ ์ผล ด ังนั ้น การจัดซื ้อจัดจางและการใชงานซอฟตแวร 
ที ่มีลิขสิทธิ์ของหนวยงานภาครัฐ จึงจำเปนตองดำเนินการดวยความรอบคอบและระมัดระวัง เคารพสิทธิ 
ของเจาของลิขสิทธิ์ซอฟตแวรเพื่อปองกันปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยสิทธิการใชซอฟตแวร คือ สิทธิในการ 
ใชงานอยางถูกตองที ่เจาของลิขสิทธิ์ยินยอมใหผูใชมีการใชซอฟตแวรนั้น ๆ ตามรายละเอียดขอกำหนดและ 
เงื่อนไขที่ระบุในขอตกลงหรือสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ เวนแตหนวยงานของรัฐจะเปนเจาของลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 
โดยการวาจางซึ่งกำหนดเงื่อนไขใหลิขสิทธิ์ในซอฟตแวรเปนของผูวาจาง 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟตแวร เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม ซึ่งไดรับ
ความคุ มครองตามกฎหมายและเจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทำซ้ำ (คัดลอกไมวาดวยวิธีใด ๆ  
หรือทำสำเนา) ดัดแปลง (ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุง หรือแกไข) เผยแพรตอสาธารณชน (ทำใหปรากฏ 
ตอสาธารณชน เชน จำหนาย) ใหเชาตนฉบับหรือสำเนาซอฟตแวร ด ังนั ้น การกระทำอยางหนึ ่งอยางใด  
ดังกลาวขางตน โดยไมไดรับอนุญาตจึงถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการใชงานซอฟตแวรที่มีลิขสิทธ์ิของหนวยงานภาครัฐ กรมทรัพยสินทางปญญาและ
คณะกรรมการลิขสิทธิ์ซึ ่งตระหนักถึงความสำคัญในเรื ่องดังกลาว จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทาง 
การจัดซื้อและการใชงานคอมพิวเตอรและซอฟตแวรของหนวยงานภาครัฐเพ่ือปองกันปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ 
เพื่อจัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดจางโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software: ซอฟตแวร) และการใชงานซอฟตแวร 
ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหนวยงานภาครัฐใหกับหนวยงานของรัฐนำไปเปนแนวทางในการพิจารณาดำเนินการและ 
เปนการสรางมาตรการสงเสริมในเชิงรุกเพื่อคุมครองลิขสิทธิ์ของผูพัฒนาซอฟตแวร 
  สำหรับโครงสรางเอกสารของแนวทางในการจัดซื้อจัดจางโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software: 
ซอฟตแวร) และการใชงานซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหนวยงานภาครัฐ ที่จัดทำขึ้นครั ้งนี้ไดรวบรวมเนื้อหา 
ที่จำเปนเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดซื ้อจัดจางและการใชงานซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ของหนวยงานภาครัฐ 
ประกอบดวย หลักการและเหตุผล คำศัพทที่เกี ่ยวของ ประเภทสัญญาการใชซอฟตแวร กฎหมายที่เกี่ยวของ 
กับการจัดซื้อจัดจางซอฟตแวรของภาครัฐ ขอเสนอแนะเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในหนวยงานภาครัฐ ขอเสนอแนะ
การจัดซื้อจัดจางพัฒนาซอฟตแวรหนวยงานภาครัฐและภาคผนวกคำถามคำตอบ ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ 
และเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของกับการจัดซื ้อจัดจางและการใชงานซอฟตแวรที ่มีลิขสิทธิ์ตระหนักถึงความสำคัญ 
ในเรื ่องดังกลาวและเปนการสงเสริมการใชซอฟตแวรที ่ถ ูกต องและลดความเสี ่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ในหนวยงานภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและมีผลอันนำไปสูการปฏิบัติที่ยั่งยืนตอไป 
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  อยางไรก็ดี การจัดซื ้อจัดจางและการใชงานซอฟตแวรที ่ม ีลิขสิทธ์ิของหนวยงานภาครัฐ  
ยังมีประเด็นปญหาในเรื ่องการละเมิดลิขส ิทธิ ์ซ ึ ่งอาจจะเกิดจากความไมตั ้งใจหรือไมเขาใจเกี ่ยวกับสิทธิ 
ในการใช ซอฟตแวร หรือความเขาใจที ่คลาดเคลื่อนเก ี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจางและการใชงานซอฟตแวร 
ที่มีลิขสิทธ์ิภายในหนวยงานและการใหบริการประชาชนซึ่งสงผลใหเจาของลิขสิทธิ ์มีขอกังวลเรื่องการใชงาน
ซอฟตแวรการสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการใชงานซอฟตแวร 
ท่ีถูกตองนั้นจะสงผลดีตอผูประกอบการซอฟตแวรและนักพัฒนาซอฟตแวรในการเสริมสรางธุรกิจและอุตสาหกรรม
ใหเขมแข็งเกิดแรงจูงใจใหมีการสรางสรรคซอฟตแวรใหม ๆ ออกมาใหบริการแกสาธารณชน 
  แนวทางการจัดซื ้อจัดจางโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software: ซอฟตแวร) และการใชงาน
ซอฟตแวรที ่มีลิขสิทธิ ์สำหรับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งจัดทำโดยคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการจัดซื้อและ 
การใช  งานคอมพิวเตอร และซอฟต แวร ของหน วยงานภาคร ัฐเพ ื ่อปองก ันการละเม ิดล ิขส ิทธ ิ ์ฉบ ับนี้  
อาจใชเปนแนวทางในการจัดซื้อจัดจางและการใชงานซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธ์ิของหนวยงาน สำหรับคำศัพท คำนิยาม 
ขอเสนอแนะ และเนื ้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เปนการจัดทำขึ ้นจากการศึกษาขอมูลวิชาการที ่ปรากฏ 
และเปดเผยทั่วไปในขณะจัดทำซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต การนำไปใชงานจำเปนตองพิจารณาขอมูล 
ท่ีเปนปจจุบันประกอบดวย 
 

2. คำศัพทท่ีเกี่ยวของ 
  2.1 ดานกฎหมายลิขสิทธิ์ 
  “ลิขสิทธิ์” หมายความวา สิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์ที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับ
งานสรางสรรคที่ไดทำขึ้น กรณีลิขสิทธิ์ซอฟตแวร เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง 
เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชาตนฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึงการอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิ
ดังกลาวดวย 
  “การละเมิดลิขสิทธิ ์” หมายความวา การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชา 
ตนฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร การจำหนายสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที ่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
ของผ ู อ ื ่นโดยไมได ร ับอนุญาตจากเจ าของลิขสิทธ ิ ์ (เว นแตเป นการกระทำภายใตข อยกเว นการละเมิด                
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์)    
  “โปรแกรมคอมพิวเตอร” หรือ “ซอฟตแวร” หมายความวา คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด 
ที่นำไปใชกับเครื ่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นใด เชน แท็บเล็ต สมารทโฟน หรืออุปกรณไอโอที (Internet  
of Things) เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณดังกลาวทำงานหรือเพื่อใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ทั้งนี้  
ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใด   
  “ทำซ้ำ” หมายความวา คัดลอกหรือทำสำเนา ไมวาจากสื ่อบันทึกใด ๆ ไมวาดวยวิธีใด ๆ 
ในสวนอันเปนสาระสำคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทำงานขึ ้นใหม ทั้งนี ้ ไมวาทั ้งหมดหรือบางสวน เชน 
การคัดลอกหรือการทำสำเนาซอฟตแวร ข ึ ้นอีกช ุดหนึ ่ง รวมถึงการดาวนโหลดซอฟตแวร ผ านเครือขาย 
คอมพิวเตอรหรือเครือขายอินเทอรเน็ต 
  “ดัดแปลง” หมายความวา ทำซ้ำโดยเปลี ่ยนรูปใหม  ปร ับปรุงแก ไขเพิ ่มเต ิมในสวน 
อันเปนสาระสำคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทำข้ึนใหม เชน การแกไขเพิ่มเติมคำสั่งหรือชุดคำสั่งซอฟตแวร 
  “เผยแพรตอสาธารณชน” หมายความวา ทำใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการจำหนายหรือ 
โดยวิธีการอื่นใดซึ่งงานที่ไดจัดทำขึ้น เชน การอัปโหลดซอฟตแวรและเผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
  “การใชงานซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์” หมายความวา การใชงานซอฟตแวรที่เปนการทำซ้ำ 
ดัดแปลง ใหเช าต นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยละเมิดสัญญาหรือกฎหมายลิขสิทธิ์ เชน  
การใชงานเกินจำนวนหรือการใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเจาของลิขสิทธิ์ไมไดอนุญาตไว เปนตน 
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  2.2 ดานซอฟตแวร (Software)  
“Source Code” หรือ “ซอรซโคด” หมายความวา ขอความที่สรางมาจากภาษาโปรแกรม

(Programming Language) และสามารถอานและเขาใจไดโดยนักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ที่นำไปแปลง
ใหเปนภาษาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทำงานหรือเพื่อใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งรวมถึง
ชุดคำสั ่ง (Script) ที ่สามารถนำไปใชก ับเครื ่องคอมพิวเตอรเพื ่อประมวลผลไดโดยไมตองแปลงเปนภาษา 
เคร่ืองคอมพิวเตอร  

“Application Software” หรือ “ซอฟตแวรประยุกต” หมายความวา ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้น
เพื่อทำหนาที่เฉพาะอยาง เชน โปรแกรมที่ใชในการคำนวณ โปรแกรมที่จัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับ 
จัดทำเอกสาร เปนตน 
  “Utility Software” หรือ “ซอฟตแวรอรรถประโยชน” หมายความวา ซอฟตแวรที่ถูกสราง
ข ึ ้นมาเพ ื ่อสน ับสน ุนการทำงานบนระบบปฏ ิบ ัต ิ การบำร ุ งร ักษาและเพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพการทำงาน 
ของคอมพิวเตอร เชน ซอฟตแวรที่ใชเรียกขอมูลและอานโครงสรางการจัดเก็บไฟลขอมูลในฮารดดิสก เปนตน 
  “Software Package” หรือ “แพ็กเกจซอฟตแวร” หมายความวา ชุดซอฟตแวรประยุกต 
หรือชุดโปรแกรมที่เจาของลิขสิทธิ์จัดรวบรวมไวเปนชุดเพื่อใหบริการ โดยสวนใหญจะเปนซอฟตแวรประยุกต 
ที ่ใชงานในสำนักงานทั ่วไป ผูใชงานไมจำเปนตองมีความรู ดานเทคนิคเชิงลึกเกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอร 
เพียงแคทราบวิธีการใชงาน ก็จะสามารถทำงานกับโปรแกรมได   
  “Open-source Software” หรือ “ซอฟตแวรโอเพนซอรซ” หมายความวา ซอฟตแวร 
ที ่เผยแพรซอรซโคด (Source Code) ให ผ ู ใช สามารถเข าถึง แกไขดัดแปลง และเผยแพรซอรซโคดหรือ 
ชุดคำสั่งไดภายใตเงื ่อนไขขอตกลงทางกฎหมาย เชน สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู (GNU General  
Public License: GPL) หรือสัญญาอนุญาตแจกจายซอฟตแวรของเบิรกลีย (Berkeley Software Distribution 
License: BSD) 
  “Freeware” หรือ “ฟรีแวร” หมายความวา ซอฟตแวรที่สามารถนำไปใชงานไดโดยไมตอง 
เสียคาใชจาย (คาลิขสิทธิ์) แตอาจมีขอจำกัดกำหนดขึ้นไวเปนการเฉพาะ เชน ใชไดเฉพาะสวนบุคคล หามใช 
ในเชิงพาณิชย หากตองการใชในเชิงพาณิชยจะมีเวอรชันที่เจาของลิขสิทธิ์เตรียมไวจำหนายโดยเจาของลิขสิทธิ์ 
ไมจำเปนตองเผยแพรซอรซโคดเหมือนกับซอฟตแวรประเภทซอฟตแวรโอเพนซอรซ 
  “Shareware” หรือ “แชรแวร” หมายความวา ซอฟตแวรประเภทใหทดลองใช ซึ่งเจาของ
ลิขสิทธิ ์จะจำกัดความสามารถบางอยางไว  เพื ่อใหผ ู ใชงานไดทดลองใช หากตองการใชซอฟตแวรไดเต็ม 
ทุกความสามารถ ตองจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรใหเจาของลิขสิทธิ์ 
  “Operating System” หรือ “ระบบปฏิบัติการ” หมายความวา ระบบซอฟตแวรที่ทำหนาที่
จัดการอุปกรณคอมพิวเตอร สนับสนุนการทำงานและใหบริการกับซอฟตแวรประยุกต (Application Software) 
เชน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows  MacOS  Unix  DOS Linux  iOS และ Android 
  “End User License Agreement – EULA” หมายความวา ขอตกลงทางกฎหมายระหวาง
เจาของลิขสิทธิ์ซอฟตแวรกับผูใชงานตามเงื่อนไขการใชงานที่เจาของลิขสิทธิ์กำหนด 
  “Software License Agreement” หรือ “สัญญาอนุญาตใหใชซอฟตแวร” หมายความวา 
เอกสารทางกฎหมายที่ควบคุมการใชหรือการเผยแพรซอฟตแวร ซึ่งโดยปกติซอฟตแวรทั้งหมดมีลิขสิทธิ์คุมครอง 
เวนแตจะระบุไววาเปนสาธารณสมบัติ การใชเอกสารสัญญาจึงเปนอีกวิธีการหนึ่งเพ่ือการคุมครองซอฟตแวร 
  “Subscription-based Software” หมายความวา ซอฟตแวรที ่อนุญาตใหใชโดยมีกำหนด
ระยะเวลา 
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  “Commercial Software” หรือ “ซอฟตแวรที่ใชในเชิงพาณิชย” หมายความวา ซอฟตแวร
หรือโปรแกรมใด ๆ ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื ่อการอนุญาตใหใชสิทธิหรือการจำหนายใหแกผูใช 
หรือเพ่ือวัตถุประสงคทางการคา  
  “Public Domain” หมายความวา ผลงานสรางสรรคที่ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์เนื ่องจากหมดอายุความคุ มครองหรือเจาของลิขสิทธิ ์ย ินยอมใหเปนงานสาธารณะหรือสละลิขสิทธิ์ 
โดยชัดแจง สามารถนำไปใชประโยชนไดโดยไมมีขอจำกัดใด ๆ ซึ่งรวมถึงใชงานในเชิงพาณิชย เชน ทำซ้ำ ดัดแปลง 
เผยแพรตอสาธารณชน เปนตน  
  2.3 ดานการจัดซ้ือจัดจางและการใชซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ 
  “การจัดหาซอฟตแวร” หมายความวา การไดซอฟตแวรมาดวยวิธีอื่นโดยไมผานกระบวนการ
ทางพัสดุ เพ่ือใหไดมาสำหรบัใชในภารกิจของหนวยงานภาครฐั 
  “การจัดซื้อจัดจางซอฟตแวร” หมายความวา กระบวนการที่หนวยงานภาครัฐดำเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี ่ยวกับจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อใหไดมา 
ซึ่งซอฟตแวร 
  “การใชซอฟตแวร” หมายความวา การใชงานซอฟตแวรตามลิขสิทธ์ิของหนวยงานภาครัฐ 
 

3. ประเภทสัญญาการใชซอฟตแวร 
  ซอฟตแวร เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม ซึ่งไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ ์ ซอฟตแวรที่เจาของลิขสิทธิ์หวงกันสิทธิของตนหรือเจาของลิขสิทธิ์ยินยอมใหเปนงานสาธารณะหรือ 
สละลิขสิทธ์ิโดยชัดแจงจะมาพรอมกับคำว า “ลิขสิทธิ ์ซอฟตแวร” ซึ ่งรวมถึง Shareware หรือ Freeware  
แตคำวา “ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร” มิไดหมายความวาจะตองมีคาใชจายในการขออนุญาตใชงานลิขสิทธิ์เสมอไป  
แตการใชซอฟตแวรที ่ผ ู อื ่นพัฒนาขึ้นตองไดร ับการอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ ์เสมอ โดยอาจแบงประเภท 
ของการหวงกันสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ดังนี้  
  3.1 สัญญาแบบมีคาใชจาย 
 ซอฟตแวรที่เจาของลิขสิทธิ์หวงกันสิทธิของตน คือ ซอฟตแวรที่มีคาใชจายจากการใชงาน   
ไมวาจะเปนคาใชจายกอนหรือหลังการใชงาน เชน Commercialware เปนซอฟตแวรที่เจาของลิขสิทธิ์หารายได
จากการใหบริการ เชน Microsoft Windows หรือ Adobe Photoshop หรือซอฟตแวรประเภท Shareware    
ซึ่งเปนซอฟตแวรที่เจาของลิขสิทธ์ิจะกำหนดเงื่อนไขบางประการหรือจำกัดความสามารถบางอยางไวเพื่อใหผูใชงาน
ไดทดลองใชโดยไมมีคาใชจาย หากตองการใชซอฟตแวรเกินกวาเงื ่อนไขหรือความสามารถที ่จำกัดไวตองจาย
คาลิขสิทธิ์ใหเจาของลิขสิทธิ์ เชน โปรแกรมเรียกดูไฟลในรูปแบบ PDF ของ Adobe โปรแกรมวิเคราะหขอมูล 
Power BI ของ Microsoft เปนตน  
  3.2 สัญญาแบบไมมีคาใชจาย 
 3.2.1 แบบมีเง่ือนไข 
 3.2.1.1 ซอฟตแวร ใช งานฟรี (Freeware) คือ ซอฟตแวรท ี ่สามารถนำไป 
ใชงานไดฟรี แตอาจมีขอจำกัดกำหนดขึ้นไวเปนเฉพาะ เชน ไมจำกัดฟงกชันการใชงานแตจำกัดเวลาการใชงานไว
หรือจำกัดเงื่อนไขการใชงานโดยกำหนดใหใชไดเฉพาะสวนบุคคลหามใชในเชิงพาณิชย หากตองการใชเชิงพาณชิย
อาจมีเวอรช ันที ่เจ าของลิขสิทธิ ์เตร ียมไว จำหนาย โดยเจาของลิขสิทธิ ์ ไมจำเป นตองเผยแพรซอรซโคด 
เหมือนกับซอฟตแวรประเภทซอฟตแวรโอเพนซอรซ เชน ชุดโปรแกรมทั่วไปเพื่อใชงานในสำนักงาน Open Office  
โปรแกรมเว็บบราวเซอร Mozilla Firefox 
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   3.2.1.2 ซอฟตแวรโอเพนซอรซ (Open-source Software) คือ ซอฟตแวร 
ที ่เผยแพรซอรซโคด ใหผู ใชสามารถเขาถึง แกไข ดัดแปลง และสามารถเผยแพรซอรซโคดหรือชุดคำสั่งได 
ภายใตเงื่อนไขขอตกลงทางกฎหมาย เชน สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู (GNU General Public License: 
GPL) หรือสัญญาอนุญาตแจกจายซอฟตแวรของเบิรกลีย (Berkeley Software Distribution License: BSD) เชน 
ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ GNU/Linux ซอฟตแวรเครื่องแมขายเว็บ Apache HTTP Server หรือซอฟตแวร
จัดการฐานขอมูล MySQL เปนตน 

 3.2.2 แบบไมมีเงื่อนไข 
 ซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธิ์ “Public Domain” หมายความวา ผลงานสรางสรรค      
ที ่ไมไดร ับความคุ มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เนื ่องจากหมดอายุความคุ มครองหรือเจาของลิขสิทธิ ์ยินยอม 
ใหเปนงานสาธารณะหรือสละสิทธิโดยชัดแจง สามารถนำไปใชประโยชนไดโดยไมมีขอจำกัดใด ๆ ซึ่งรวมถึง 
การใชงานในเชิงพาณิชย เชน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน เปนตน 
 ทั ้งนี้ อาจพิจารณาความหมายของลิขสิทธิ์ซอฟตแวรประเภทตาง ๆ ไดตามตารางและ 
แผนภาพดังที่ปรากฏเพิ่มเตมิได  

ความหมายลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในแตละประเภท 
    ประเภท     
ของซอฟตแวร 

1. ซอฟตแวรไมมีลิขสิทธิ์ 
(Public Domain) 
 

2. สัญญาอนุญาต 
แบบยินยอมใหใชงาน
(Permissive License) 
 

3. สัญญาอนุญาต 
แบบจำกัดเง่ือนไข 
(Protective License) 

4. สัญญาอนุญาตที่หาม
นำไปใชประโยชน 
ในเชิงพาณิชย 
(Noncommercial 
License) 

5. สัญญาอนุญาต 
แบบสงวนลิขสิทธิ์
(Proprietary License) 

6. ซอฟตแวรท่ีเปน 
ความลับทางการคา  
(Trade Secret) 

Description 
 

ใหใชสิทธิไดทุกสิทธิ 
(Grants all rights) 
 
 
 
 

ใหสิทธินำไปใช รวมถึง
สามารถปรับเปลี่ยน
สัญญาอนุญาตสำหรับ
ซอฟตแวรที่ดัดแปลงมา 
Grants use rights, 
including right to 
relicense (allows 
proprietization, 
license 
compatibility) 

ใหสิทธินำไปใช แตหาม
สงวนสทิธ ิ
(Grants use rights, 
forbidspr 
oprietization) 
 
 
 
 
 

ใหสิทธินำไปใชเฉพาะ 
ที่ไมใชเพ่ือประโยชน 
ในเชิงพาณิชย และ 
อาจมีการตั้งเงื่อนไข 
อ่ืน ๆ ได 
(Grants rights for 
noncommercial  
use only. May be 
combined with 
copyleft.) 
 

ไมมกีารใหสทิธ ิ
อยูภายใตหลักลขิสิทธิ์
ทั่วไป 
(Traditional use of 
copyright ; no rights 
need be granted) 
 
 

ไมมีการเปดเผย 
ตอสาธารณะ 
(No information 
made public) 
 
 
 
 
 
 

Software 1. Public domain (PD) 

 
2. Creative Commons 
Zero (CC0) 

 

1. MIT License (MIT) 

2. Apache License 
(Apache)  
3. Mozilla 

 Public License (MPL) 

1. GNU General Public 
License (GPL) 
2. GNU Affero General 
Public License (AGPL) 

1. Java Research 
License (JRL) 
2. Aladdin Free Public 
License (AFPL) 

proprietary software, no 
public license 

private, internal 
software 

ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license 
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 ขอมูลเพิ่มเติม 
 1. ซอฟตแวรไมมีลิขสิทธิ ์ หมายความวา ซอฟตแวรที่ไมมีการสงวนลิขสิทธิ ์ในซอฟตแวร
ตนฉบบัอีกตอไป (เนื่องจากหมดอายุความคุมครองหรือเจาของลิขสิทธ์ิยินยอมใหเปนงานสาธารณะหรือสละ
สิทธิโดยชัดแจง) สามารถนำไปใชประโยชนไดโดยไมมีขอจำกัดใด ๆ ซึ่งรวมถึงใชงานในเชิงพาณิชย ทำสำเนา 
ดัดแปลง แจกจาย เปนตน 
 2. สัญญาอนุญาตแบบยินยอมใหใชงาน หมายความวา เจาของลิขสทิธิ์ในซอฟตแวรตนฉบับ
อนุญาตใหนำไปใชประโยชนโดยไมมีคาใชจายและมีขอจำกัดเพียงเล็กนอย (เชน ใหเครดิตเจาของลิขสิทธ์ิ) 
รวมถึงสามารถนำซอฟตแวรตนฉบับไปพัฒนาหรือนำไปประกอบการใชงานรวมกับซอฟตแวรอื่นเปนซอฟตแวรใหม 
และซอฟตแวรตัวใหมนี้อาจกำหนดเง่ือนไขสญัญาอนญุาตอยางไรก็ได 
 3. สัญญาอนุญาตแบบจำกัดเงื ่อนไข หมายความวา เจาของลิขสิทธิ ์ในซอฟตแวรตนฉบับ
อนุญาตใหนำไปใชประโยชนโดยไมมีคาใชจาย แตมีขอจำกัดวา ซอฟตแวรที ่ดัดแปลงมาจากซอฟตแวร
ตนฉบับจะตองกำหนดเงื่อนไขสัญญาอนุญาตรูปแบบเดียวกัน กลาวคือ การนำไปเผยแพรตอก็ตองไมคิด
คาใชจายจากผูอ่ืนเชนกัน เพื่อใหเกิดการแบงปนซอฟตแวรที่พัฒนาตอยอดแกสังคมตอไป 
 4. สัญญาอนุญาตที่หามนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย หมายความวา เจาของลิขสิทธิ ์ใน
ซอฟตแวรตนฉบับอนุญาตใหนำไปใชประโยชนโดยไมมีคาใชจาย แตมีเงื ่อนไขสำคัญ คือ หามนำไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย เชน หามนำไปขาย 
 5. ส ัญญาอน ุญาตแบบสงวนลิขส ิทธิ ์หมายความว า เจาของล ิขส ิทธิ ์ ในซอฟตแวร ต นฉบับไมม ีการอน ุญาตใหนำไปใชเปนการท ั่วไป หากตองการใช งาน  
ตองขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ โดยอยูภายใตเง่ือนไขสัญญาอนุญาต รวมถงึการจายคาตอบแทน 
 6. ซอฟตแวรที่เปนความลับทางการคา หมายความวา ซอฟตแวรสำหรับใชเฉพาะบุคคลหรือภายในองคกร ไมมกีารนำออกเผยแพรหรือขายในทองตลาด 
 

4. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจดัซื้อจัดจางซอฟตแวรของภาครัฐ 
  การจัดซื้อจัดจางซอฟตแวร ควรคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
ภาครัฐ เชน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6 การจัดซื้อจัดจาง 
(มาตรา 54 ถึง มาตรา 68) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 หมวด 2 การซ้ือหรือจาง สวนท่ี 2 กระบวนการซ้ือหรือจาง (ขอ 21 ถึงขอ 91) 
  การดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ตามความจำเปน เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชนของราชการมากที่สุด รวมถึงอาจพิจารณาเปดกวาง 
สำหรับการจัดซื้อจัดจางซอฟตแวรประยุกตทั่วไปโดยไมระบุเจาะจงเทคนิค หรือเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง 
เพ่ือใหมีการแขงกันกันไดอยางเปนธรรม 
  นอกจากน ี ้  กระทรวงด ิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษฐก ิจและส ังคมได กำหนดเกณฑราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวรไวใหสวนราชการพิจารณาประกอบการจัดซื้ออีกดวย 
รายละเอียดโปรดดู www.mdes.go.th 
 

5. ขอเสนอแนะเรื่องลขิสิทธิ์ซอฟตแวรในหนวยงานภาครัฐ 
 มาตรา 5 ของพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐภายใตพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทำ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื ่อใหการดำเนินการใด ๆ  
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได 
มาตรการควบคุมใหเกิดการใชงานซอฟตแวรอยางเหมาะสมและถูกตองตามลิขสิทธิ ์ ถือเปนหนึ่งในมาตรการ
ควบคุมที่กำหนดขึ้นไวในมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เชน ISO/IEC 
27001 – Information Security Management ซึ ่งจะชวยลดความเสี ่ยงที ่อาจทำใหเก ิดความขัดของกับ 

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ ดังนั้น เอกสารขอเสนอแนะน้ีจึงไดเสนอกรอบแนวนโยบาย 
และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื ่องลิขสิทธิ ์ซอฟตแวร เพื ่อใหหนวยงานของรัฐใชอางอิงและประยุกต 
ใชในหนวยงานตอไป 
  5.1 แนวนโยบายเรื่องลขิสิทธิ์ซอฟตแวรของหนวยงานภาครัฐ 
 5.1.1 หนวยงานของรัฐใหความสำคัญตอเรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับ   
การใชงานซอฟตแวรภายในหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย 
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 5.1.2 การจัดซื้อจัดจางซอฟตแวรเพื ่อใชงานภายในหนวยงานของรัฐตองพิจารณาและ
ควบคุมการใชงานตามเงื่อนไขที่เจาของลิขสิทธิ์อนุญาต  
 5.1.3 ผู  ใชงานตองไมทำซ้ำหรือเผยแพร ซอฟตแวร ที ่เข าขายละเมิดลิขสิทธิ ์ด วย 
เคร่ืองคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายของหนวยงานของรัฐ 
 5.1.4 ผูใชงานจะตองไมติดตั้งซอฟตแวรที่เขาขายละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอร    
ของหนวยงานของรัฐ หากมีการตรวจสอบพบความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงาน   
ของรัฐ ใหถือวาเปนความผิดสวนบุคคลของผูใชงานท่ีครอบครองเครื่องคอมพิวเตอรนั้น 
 5.1.5 ผูบริหารระดับสูงสุดของหนวยงานเปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหายหรือ
อันตรายที่เกิดขึ้นจากการใชงานซอฟตแวรท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ภายในหนวยงานและใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สูงสุดของหนวยงานเปนผูควบคุม ดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการละเลยฝาฝน หรือละเมิด
นโยบายลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของหนวยงาน 
 5.2 แนวปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของหนวยงานภาครัฐ   

 5.2.1 ในกรณีการจัดซื ้อจัดจางโปรแกรมคอมพิวเตอรใหหนวยงานจัดเก็บเอกสารหรือ 
สัญญาที่ไดรับจากเจาของลิขสิทธิ์ไวเปนหลักฐานในการแสดงการไดรับสิทธิในการใชงานที่ถูกตอง  

 5.2.2 จัดทำและทบทวนรายการซอฟตแวรที่ไดติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชงาน 
หรือเครื่องคอมพิวเตอรในพื้นที่ของหนวยงานของรัฐไวเปนเอกสาร โดยเสนอรายงานสรุปตอผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศสูงสุดของหนวยงานเพื่อใหความเห็นชอบและแนใจวาซอฟตแวรเหลานี้ถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
และไดรับการติดตั้งเพื ่อใชงานไดตามวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐโดยมีขอมูลที ่เกี ่ยวของกับซอฟตแวร 
อยางนอยประกอบดวย 

 (1) ชื่อซอฟตแวร 
 (2) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจาง/จัดหา 
 (3) วันที่จัดซื้อจัดจาง/จัดหา 
 (4) เลขที่หรือหมายเลขลิขสิทธ์ิ 
 (5) คาใชจายในการจัดซื้อจัดจาง 
 (6) ประเภทของลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 (7) จำนวนลิขสิทธิ์ 
 (8) ระยะเวลาการอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ซอฟตแวร/วันที่สิ้นสุดสัญญา 

 5.2.3 มาตรการที่ลดความเสี่ยงตอการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรภายในหนวยงาน 
 (1) แสดงขอความแจงเตือนตอผู ใชงานวา การละเมิดลิขสิทธิ ์ซอฟตแวรถือเปน 
การละเมิดนโยบายการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน และผูใชงานตองรับผิดจากการละเมิดนั้น
 (2) ระมัดระวังและแจงเตือนผู ใชงานซอฟตแวรของหนวยงานที่ใชงานผิดขอตกลง 
ทางกฎหมายตามประเภทของลิขส ิทธ ิ ์  ได แก  การนำซอฟตแวร ท ี ่ม ีล ิขส ิทธ ิ ์ประเภท Home Use หรือ  
Personal Use นำมาใชงานภายในเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงาน เจาของลิขสิทธิ์ซอฟตแวรอาจถือวาเปน
การละเมิดลิขสิทธิ์ขอตกลงการใชงาน ทั้งนี้ ซอฟตแวรลิขสิทธิ์บางรายการจะมีความสามารถสงขอมูลการใชงาน
กลับไปยังเจาของลิขสิทธิ ์เมื ่อมีการใชงานซอฟตแวรนั ้น (ถึงแมวาขณะใชงานจะไมเช ื ่อมตออินเทอรเน็ต 
แตตัวซอฟตแวรอาจเก็บขอมูลการใชงานไวและสงขอมูลไปยังเจาของลิขสิทธิ์ทันทีที่เครื่องเชื่อมตอเครือขาย
อินเทอรเน็ตได) ดังนั้น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น เจาของลิขสิทธิ์จะมีขอมูลการใชงานที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์
และขอมูลเครือขายคอมพิวเตอรที่เคยเชื่อมตอโดยละเอียด 
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 (3) ใหผู บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสูงสุดของหนวยงานมีหนาที ่วางแผนและ
ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการจัดซื้อจัดจางโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดรับการเห็นชอบ 
ใหมีการใชงานภายในหนวยงานของรัฐ 

  (4) จัดใหมีมาตรการทางเทคโนโลยีเพ่ือปองกันการติดตั้งซอฟตแวรที่ไมไดรับอนุญาต
ในเครื่องคอมพิวเตอรผูใชงาน หากไมมี ตองกำหนดใหมีขั ้นตอนปฏิบัติในการขออนุมัติกอนติดตั้งซอฟตแวร 
ในเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชงานทุกครั้ง 
 5.2.4 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีมาตรการในการตรวจสอบซอฟตแวร ที ่ต ิดตั ้งใน 
เคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชงาน เพ่ือสอบทานและปรบัปรุงรายการซอฟตแวรที่ใชภายในหนวยงานของรัฐ  
 5.2.5 ในกรณีที่พบการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในหนวยงานของรัฐ ใหผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศส ูงส ุดของหน วยงานดำเน ินการสอบสวนหาขอเท็จจร ิง และหากพบวาม ีการใช ซอฟตแวร 
ละเมิดลิขสิทธ์ิจริง ผู ใชงานจะตองรับผิดตอการละเมิดนั้น และหนวยงานอาจดำเนินการทางวินัยตอผูใชงาน 
ท่ีละเมิดนั้น 
 5.2.6 หนวยงานของรัฐอาจพิจารณากำหนดมาตรการในการตรวจสอบการใชงาน
ซอฟตแวรภายในหนวยงาน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบการใชงานซอฟตแวร รวมทั้ง
กำหนดมาตรการการติดตั้งและการใชงานซอฟตแวรภายในหนวยงานเพ่ือปองกันปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์  
 

6. ขอเสนอแนะการจัดซื้อจัดจางพัฒนาซอฟตแวรหนวยงานภาครัฐ 
  เนื่องจากสิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับซอฟตแวรระหวางเจาของลิขสิทธิ์กับผูไดรับอนุญาต
จากเจาของลิขสิทธิ์นั้นมคีวามแตกตางกัน ดังนั้น หนวยงานจึงตองใหความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิในการใชซอฟตแวร
ภายใตเงื ่อนไขตามกฎหมายลิขสิทธิ์อยางระมัดระวัง หากเจาของลิขสิทธิ์ซอฟตแวรคือ ผูพัฒนาและหนวยงาน 
เปนเพียงผูไดรับอนุญาตในการใชงาน หนวยงานจะทำซ้ำ (ทำสำเนา) ดัดแปลง (แกไขเพิ่มเติม) หรือเผยแพร 
ตอสาธารณชน (จำหนาย แจกจาย) ซอฟตแวรนั้นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ (ควรทำเปน
หนังสือ) 
  หากหนวยงานอยูในฐานะผูไดรับอนุญาต หนวยงานจำเปนตองศึกษาเง่ือนไขการใชงานที่เจาของ
ลิขสิทธิ ์กำหนด และตองใชงานภายใตเงื ่อนไขนั ้นอยางเครงครัด เพราะการใชงานที่เกินกวาขอบเขตหรือ 
เงื ่อนไขที่กำหนดอาจเขาขายเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ได อาทิ ขอกำหนดเกี่ยวกับจำนวนเครื่องที่อนุญาตใหติดตั้ง 
ระยะเวลาการอนุญาตใหใชงาน ประเภทสิทธิในการใชงาน เชน (1) สิทธิการใชงานประเภท FPP (Full Package 
Product) ซึ ่งอาจจะมีขอกำหนดใหติดตั ้งไดเพียง 1 เคร ื ่องหรือไมสามารถนำไปใชเพื ่อประกอบธุรกิจได  
(2) สิทธิการใชงานประเภท OEM (Original Equipment Manufacturer) เปนสิทธิการใชผลิตภัณฑที่จำหนาย 
ใหกับผูผลิตและผูประกอบเครื่องคอมพิวเตอร (3) สิทธิการใชงานประเภท Volume Licensing เปนรูปแบบการ
จำหนายผลิตภัณฑใหกับหนวยงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ เปนตน 
  6.1 การจัดซื้อซอฟตแวรเพื่อใชงานภายในหนวยงานอาจดำเนินการได 2 กรณี ดังนี้ 
  6.1.1 การจัดซื้อฮารดแวรพรอมกับซอฟตแวร กรณีนี้ตองระบุในขอกำหนดคุณสมบัติ
ขอบเขตงาน (Terms of Reference) ให ช ัดแจ งว ารวมซอฟตแวร ด วยหรือไม  รวมท ั ้ งระบุรายละเอียด 
ของซอฟตแวรที่ตองการจัดซื้อดวย มิฉะนั้นหากจัดซื้อเฉพาะฮารดแวรโดยไมรวมซอฟตแวรที่ตองการใชงาน
หนวยงานอาจมีความเสี่ยงที่ไมสามารถใชงานฮารดแวรได เนื่องจากหนวยงานไมมีซอฟตแวรลิขสิทธิ์มาติดตั้งใชงาน 
 6.1.2 การจัดซื้อซอฟตแวรเพียงอยางเดียว ในกรณีที่ตองการใชซอฟตแวรอื่นๆ เพิ่มเติม
หนวยงานอาจทำการจัดซื้อในภายหลังได เชน การจัดซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัส หรือโปรแกรมอานไฟลในรูปแบบ
PDF หรือชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word หรือ Microsoft Excel เปนตน นอกจากการจัดซื้อซอฟตแวร



 

-9- 
 

แลวหนวยงานอาจพิจารณาจัดหาซอฟตแวรที่ไมตองใชงบประมาณในการซื้อมาใชงานทดแทนได โดยการใช
ซอฟตแวรโอเพนซอรซ ฟรีแวร หรือแชรแวร เปนตน 
 6.1.3 ขอควรระวัง  
 6.1.3.1 การดาวนโหลดโปรแกรมคอมพิวเตอรหร ือซอฟตแวร จากเว็บไซต            
ในเครือขายอินเทอรเน็ตควรเปนเว็บไซตที่นาเชื่อถือ หรือเปนเว็บไซตทางการของผูพัฒนา (Official Website)   
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์และลดความเสี่ยงที่จะไดซอฟตแวรที่อาจถูกแนบโปรแกรมมัลแวร 
(Malware) มาพรอมกับซอฟตแวรที่ดาวนโหลดมาดวย ซึ่งจะทำใหเกิดความเสี่ยงดานความมั ่นคงปลอดภัย       
ตอขอมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน 
 6.1.3.2 ผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในขณะเดียวกันจะมีไดไมเกิน 1 คน ซึ่งหมายความ
วาบุคคลหลายคนอาจใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได แตตองใชทีละคน หากตองการใชมากกวา 1 คน หนวยงาน
จะตองทำสัญญากับเจาของลิขสิทธิ์อีกครั ้งหนึ่งเพื ่อขออนุญาตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งคนใน
ขณะเดียวกัน 
 6.1.3.3 หนวยงานไมมีสิทธิที่จะใหเชาโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือสิทธิใด ๆ ที่เจาของ
ลิขสิทธิ์อนญุาตแกบุคคลอ่ืน เวนแตจะไดรบัความยินยอมจากเจาของลิขสิทธิ์ซึ่งควรทำเปนลายลักษณอักษร 
 6.1.3.4 หนวยงานมีสิทธิทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรได 1 ชุด เพื่อปองกัน 
การสูญหายในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวเทานั้น เวนแตการทำสำเนามากกวา 
1 ชุด จะไดรับความยินยอมจากเจาของลิขสิทธิ์เปนลายลักษณอักษร 
 6.1.3.5 หนวยงานไมมีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน แปล แกไขชื่อ 
เลขรหัสหรือเรียบเรียงใหม ซึ ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของลิขสิทธิ ์ 
เปนลายลักษณอักษรหรือกรณีที่กฎหมายอนุญาตใหทำได 
  6.2 คุณลักษณะเฉพาะที่ตองระบุไวในการจัดซ้ือลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 6.2.1 ระบุคุณสมบัติเฉพาะของซอฟตแวรที่ตองการ เชน ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล
ซอฟตแวรเครื ่องแมขายเว ็บ (Web Server) ซอฟตแวรระบบจัดการเวอรชวลแมชชีน (Virtual Machine)  
ชุดซอฟตแวรใชงานทั่วไปในสำนักงาน ซอฟตแวรเรียกดูไฟลรปูแบบ PDF เปนตน 
 6.2.2 ระบุชื่อ รุนผลิตภัณฑ  
 6.2.3 ระบุจำนวนที่ตองการซื้อตามเงื่อนไขการคิดคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 6.2.4 ระบุใหสงมอบซอรซโคดตามเง ื่อนไขลิขสิทธิ์ เชน หนวยงานวาจางใหพัฒนา
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ในซอฟตแวรจะตกเปนของผูวาจางตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงซอรซโคดที่พัฒนาเปนตน  
เวนแตเปนซอรซโคดตนฉบับท่ีใชในการพัฒนาที่ผูพัฒนาไมสามารถสงมอบได  
 6.2.5 ระบุจำนวนคูมือการใชงาน เชน ซีดี แฟลชไดรฟ เอ็กซเทอรนัลฮารดดิสก สำหรับใช
ในการติดตั้งซอฟตแวร 
 6.2.6 เง ื ่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพรอง รวมถึงการดูแลเมื ่อพบชองโหว 
ดานความม่ันคงปลอดภัยของซอฟตแวร 
 6.2.7 วิธีการระงับขอพิพาท โดยกำหนดใหมีการใชกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนการ
ใชสิทธิทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ 
 6.2.8 คำรับรองและยืนยันวา เจาของลิขสิทธิ ์มีส ิทธิโดยสมบูรณและปราศจากภาระ 
ผูกพันใด ๆ อันจะทำใหเสื่อมสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร เอกสารเก่ียวกับคูมือการใช หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่อนุญาตและเจาของลิขสิทธิ์มีอำนาจในการอนุญาตใหหนวยงานใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
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  6.3 การจางพัฒนาซอฟตแวร 
 การจางพัฒนาซอฟตแวร คอื การจางผูพัฒนาใหพัฒนาซอฟตแวรขึ้นใหม ตามความตองการ
หรือวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ ซึ่งตองดำเนินการจัดจางเปนไปตามระเบียบพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยหนวยงานจะกำหนดความตองการเฉพาะของซอฟตแวร (Requirements) แกผูพัฒนาวาซอฟตแวรที่จาง 
ใหพัฒนานั้นจะมีคุณสมบัติ ความสามารถ หรือรูปแบบในการทำงานอยางไรในขอกำหนดคุณสมบัติขอบเขตงาน
(Terms of Reference) อยางนอยประกอบดวย  
 6.3.1 ผู ร ับจางพัฒนาซอฟตแวร ตองใชซอฟตแวรที ่ม ีลิขส ิทธิ ์ถ ูกตองตามกฎหมาย 
ในการพัฒนา หากใชซอฟตแวรจากเจาของลิขสิทธิ์อ่ืนผูรับจางตองไดรับอนุญาตถูกตอง 
 6.3.2 ผูรับจางพัฒนาซอฟตแวรตองสงมอบเอกสารรับรองวาหนวยงานมีสิทธิใชซอฟตแวร 
ท่ีเกิดจากการจางพัฒนาทั้งหมดและอนุญาตใหใชสิทธิในซอฟตแวรตามท่ีตกลงกันในสัญญา 
 6.3.3 ในกรณีที ่มีการตกลงวาซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นทั ้งหมดเปนลิขสิทธิ ์ของหนวยงาน 
ผูรับจางพัฒนาตองสงมอบซอรซโคด (Source Code) ใหกับหนวยงาน และผูรับจางตองเก็บซอรซโคด (Source 
Code) เปนความลับและหามใหเผยแพร เวนแตไดรับความยินยอมของหนวยงาน 
 6.4 การตรวจรับซอฟตแวรระบบ ซอฟตแวรสำเร็จรูป และซอฟตแวรรหัสเปด 
  ในการตรวจรับซอฟตแวร หนวยงานจะแตงตั้งคณะกรรมการที่ทำหนาที่ตรวจรับซอฟตแวร 
ที ่จัดซื ้อจัดจาง โดยคณะกรรมการจะตรวจรับตามรายละเอียดที ่ระบุในขอกำหนดคุณสมบัต ิขอบเขตงาน 
(Terms of Reference) ซึ่งจะระบุคุณลักษณะของซอฟตแวรไวโดยละเอียด อยางไรก็ดี นอกจากการตรวจสอบ
รายละเอียดซอฟตแวรที ่จัดซื ้อจัดจางตามขอกำหนดคุณสมบัติขอบเขตงาน (Terms of Reference) แลว
หนวยงานอาจพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณาการตรวจรับซอฟตแวรดังกลาว เชน 
 6.4.1 ดูฉลากใบรับรองผลิตภัณฑของแท ซึ ่งจะมีการระบุชื ่อและรุ นของผลิตภัณฑ 
โดยปกติเครื่องคอมพิวเตอรพีซใีหมทุกเครื่องที่จำหนายในทองตลาดจะมีฉลากใบรับรองผลิตภัณฑของแทซึ่งติดอยู
ที ่เครื่องพีซี หรือหากเปนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ฉลากใบรับรองผลิตภัณฑของแทอาจติดอยูบริเวณ
แบตเตอรี่ใตเคร่ือง 
 6.4.2 ตรวจดูวามีซีดี ดีวีดี แฟลชไดรฟ หรือ URL เพื ่อดาวนโหลดซอฟตแวรที ่ใชใน        
การติดต้ังหรือไม 
 6.4.3 ตรวจดูวามีหนังสือคูมือในชุดผลิตภัณฑมอบใหดวยหรือไม 
 6.4.4 รายละเอียดของหนวยงานผูซื้อ ตรวจสอบความถูกตองของหนวยงานทาน 
 6.4.5 ชื่อของผูจำหนาย 
 6.4.6 รหัสลูกคา 
 6.4.7 หมายเลขลิขสิทธ์ิการใชงาน 
 6.4.8 ขอความหรอืใบอนุญาตใหใชงานลิขสิทธ์ิ ซึ่งจะระบุขอบเขตของการใชงานผลิตภัณฑ 
 6.4.9 ตรวจดูวาไดรบัซอรซโคดหรือไม (Open-source Software) 
 6.4.10 ตรวจดูสัญญาอนุญาตว าเป นซอฟตแวรประเภทรหัสเป ด (Open-source 
Software) หรือไม 
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ภาคผนวก 

คำถามที่พบบอยเก่ียวกับการกระทำที่เปนการละเมิด / ไมละเมิดลิขสิทธิ์ 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 
1. การติดตั ้งโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร เกินกวาจำนวนเครื ่องที ่ไดร ับอนุญาตในสัญญา 
กระทำไดหรือไม 
 ตอบ ไมได เนื่องจากการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรจะตองเปนไปตามสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์และ
สิทธิในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชาตนฉบับหรือสำเนางาน เปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของ
เจาของลิขสิทธิ ์ ดังนั้น การกระทำอยางใดอยางหนึ ่งโดยไมไดรับอนุญาตหรือการติดตั ้งซอฟตแวรเกินกวา 
ท่ีไดรับอนุญาตถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 

2. การทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรสามารถกระทำไดหรือไม อยางไร 
 ตอบ โดยหลักการแลว สิทธิในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชาตนฉบับหรือสำเนางาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร  เป นส ิทธ ิแตผ ู  เด ียวของเจาของลิขสิทธ ิ ์  แต ผ ู  ใช สามารถทำสำเนาไดหากผู  ใช 
ไดโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรมาโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยสามารถทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
หร ือซอฟตแวร ในจำนวนที ่สมควร เพ ื ่อเก็บไว ใช ประโยชน ในการบำรุงรักษาหร ือปองกันการส ูญหาย  
(มาตรา 35 (5)) ทั้งนี้ จะตองไมมีวัตถุประสงคเพื่อหากำไร ไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
(มาตรา 32 วรรคหนึ่ง) 
 

3. การดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรสามารถกระทำไดหรือไม และผูดัดแปลงจะไดลิขสิทธิ์ใน
งานที่ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรนั้นหรือไม 
 ตอบ สิทธิในการดัดแปลงเปนสิทธิแตเพียงผู เดียวของเจาของลิขสิทธิ ์ การดัดแปลงจะกระทำได 
ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ อยางไรก็ดี กฎหมายไดกำหนดขอยกเวนในการดัดแปลงโดยไมตองไดรับ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ไว 2 กรณีซึ่งจะตองไมมีวัตถุประสงคเพื ่อหากำไร ไมขัดตอการแสวงหาประโยชน 
จากงานอันมีลิขสิทธิ ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของ 
เจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร ดังนี้ 
  (1) ดัดแปลงเพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือ
ในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว เชน พยานผูเชี่ยวชาญดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรเพ่ือให
ศาลพิจารณาคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เปนตน (มาตรา 35 (6)) 
  (2) ดัดแปลงในกรณีที่จำเปนแกการใช เชน ผูใชสามารถดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟตแวรเทาที่จำเปนได เพื่อใหสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรนั้นกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
ซอฟตแวรอื่นท่ีมีอยูได (มาตรา 35 (8)) 
 ทั ้งนี ้ ผู ดัดแปลงจะเปนเจาของลิขสิทธิ ์ในงานที ่ไดด ัดแปลงขึ ้นก็ตอเมื่อเปนการดัดแปลง 
โดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ 
 

4. การที ่ผู ขายเครื ่องคอมพิวเตอรไดเสนอติดตั ้งโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรตาง ๆ ใหโดย 
ไมคิดมูลคานั้น เช่ือถือไดหรือไม อยางไร 
 ตอบ กรณีที ่ผ ู ขายเสนอติดตั ้งซอฟตแวรใหแกผู ซ ื ้อเพื ่อเปนการสมนาคุณแกล ูกคานั ้น ผ ู ซ ื ้อควร 
พึงตระหนักไวเสมอวา อาจเปนการติดตั ้งซอฟตแวรที ่ผิดกฎหมาย หากผูขายยื่นขอเสนอสมนาคุณดังกลาว  
ผ ู ซ ื ้ อควรเร ี ยกให ผ ู  ขายมอบส ัญญาอน ุญาตให ใช  โปรแกรมคอมพ ิว เตอร หร ือซอฟต แวร   (License)  
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ใหแกผูซื ้อดวย หากผู ขายปฏิเสธหรือไมมีสัญญาอนุญาตสงมอบใหแกผูซื ้อ ผูซื ้อไมควรรับขอเสนอการติดตั้ง
ซอฟตแวรดังกลาวจากผู ขาย เนื ่องจากเปนขอสันนิษฐานเบื ้องตนไดวา ซอฟตแวรนั ้นอาจเปนซอฟตแวร 
ท่ีผิดกฎหมาย 
 

5. การดาวนโหลดหรืออัปโหลดโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรทางสื ่ออินเทอรเน ็ตโดยไมได 
มีวัตถุประสงคในการแสวงหากำไรสามารถกระทำไดหรือไม 
 ตอบ การดาวนโหลดซอฟตแวรเปนการทำซ้ำ สวนการอัปโหลดเปนการทำซ้ำและเผยแพรตอสาธารณชน
ซึ่งเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์ แมไมไดมีวัตถุประสงคในการแสวงหากำไรก็อาจจะเปนการขัด 
ตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขส ิทธิ ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ ์และกระทบกระเทือนถึงสิทธิ 
อันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร ดังนั้น การดาวนโหลดและอัปโหลดจะตองไดรับอนุญาต 
จากเจาของลิขสิทธิ์กอน เวนแตเปนซอฟตแวรประเภท Shareware Freeware หรือ Public Domain 
 

6. การละเมิดลิขสิทธิ์ที่พบไดบอยมีกรณีใดบาง 
 ตอบ การละเมิดลิขสิทธิ์ที่พบไดบอยมีหลายกรณี เชน   
  -  ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่ไดรับอนุญาตใหใชสำหรับคอมพิวเตอรเพียง  
1 เครื่อง แตหนวยงานไดติดตั้งลงในคอมพิวเตอรหลายเคร่ือง 
  -  นำโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรสำหรับใชที่บาน หรือซอฟตแวรที่มีขอจำกัดสิทธิอื่นมา
ใชเพื่อวัตถุประสงคที่ไมไดรับอนุญาต เชน ใชในเชิงพาณิชย เปนตน 
  - จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร โดยไมไดตรวจสอบวาซอฟตแวร
เหลานั้นติดตั้งโดยถูกกฎหมายหรือไม 
 

7. กรณีเจ าหนาที ่ในหนวยงานของรัฐสร างสรรค โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรขึ ้น ลิขสิทธิ์ 
ในซอฟตแวรจะเปนของใคร และกรณีที่หนวยงานวาจางเอกชนใหพัฒนาซอฟตแวร ลิขสิทธิ์ในซอฟตแวร 
จะเปนของใคร 
 ตอบ  (1) หากหนวยงานของรัฐเปนผูวาจางเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ไดสรางสรรคซอฟตแวรภายใตคำสั่ง
หรือในความควบคุมของหนวยงาน หนวยงานของรัฐยอมมีลิขสิทธิ์ในซอฟตแวรที่ไดสรางสรรคขึ้นตามกฎหมาย 
เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร เชน ผูใตบังคับบัญชาไดรับคำสั่งใหเขียนซอฟตแวร 
เพื่อใชประโยชนในงานราชการ โดยมิไดตกลงกันเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษร ลิขสิทธิ์จะเปนของหนวยงาน
ของรัฐ เปนตน (มาตรา 14) 
 (2) หากหนวยงานของร ัฐเป นผู ว าจางเอกชนใหสร างสรรคซอฟต แวรภายใตคำสั ่งหรือ 
ในความควบคุมของหนวยงาน หนวยงานของรัฐนั้นยอมมีลิขสิทธิ์ในซอฟตแวรที่ไดสรางสรรคขึ้นตามกฎหมาย  
เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษร (มาตรา 14) 
 

8. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่ผิดกฎหมายมีผลเสียอยางไรบาง 
 ตอบ - ผูใชอาจไดรับซอฟตแวรรุนเกาหรอืซอฟตแวรท่ีมีขอบกพรอง  
  - หนวยงาน/ผูใชอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย 
  - เจาของลิขสิทธิ์ไมไดรับผลตอบแทนอันพึงมีพึงไดจากนวัตกรรมที่พวกเขาคิดขึ้น เปนการบั่นทอน
กำลังใจในการคิดสรางสรรคผลงานใหมๆ ท่ีจะเปนประโยชน เปนตน 
  - มีความเสี่ยงที่จะเกิดความลมเหลวในการสงขอมูล หรือทำใหระบบอ่ืน ๆ ลมไปดวย 
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  - มีความเสี่ยงที่อาจติดถูกแนบโปรแกรมมัลแวร (Malware) เชน Virus Malware Trojan Backdoor 
Virus หรือ Worm ซึ่งสามารถทำลายขอมูลได เชน การเขียนตัวเองทับขอมูลเดิม การสงขอมูลกลับไปหาผูสรางหรือ
การทำลายขอมูลในหนวยความจำหรือทำลายระบบปฏิบัติการทำใหไมสามารถใชงานได หรือขอมูลสำคัญหลุด 
สูสาธารณะ หรือการแพรกระจายสูอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เชื่อมตอไมวาจะผานเครือขายหรือการเชื่อมตอโดยตรง 
  - โทษการละเมิดลิขสิทธิ์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 4 ป และโทษปรับ
สูงสุด 800,000 บาท 

         


