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1.จริยธรรมคอมพวิเตอร์ 

       “จ ริยธรรม”  หรือ Ethicsนั ้นอาจเ ข้าใจกันในหลาย
ความหมาย เช่น หมายถึง “หลักศีลธรรมจรรยาที่ก าหนดขึน้
เพื่ อ ใ ช้ เ ป็นแนวทางปฏิบัติห รือควบคุมการใ ช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ” หรือ อาจหมายถึง “หลักเกณฑ์ 
และมาตรฐานที่ประชาชนใช้ในการตัดสินใจเพื่อการกระท า
ในส่ิงที่ถูก และหลีกเล่ียงในการกระท าผิดต่อผู้อ่ืน”  
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จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
และสารสนเทศ ICT ETHICS 

 จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และ
สารสนเทศแล้ว จะกล่าวถึงใน 4 ประเดน็ ที่ รู้จักกันในลักษณะ
ตัวย่อว่า PAPA ประกอบด้วย 

 1.ความเป็นส่วนตัว (Privacy)  

 2.ความถูกต้อง (Accuracy)  

 3.ความเป็นเจ้าของ (Property)  

 4.การเข้าถงึข้อมูล (Data accessibility)  
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จริยธรรมเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

       1.ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
และสารสนเทศ โดยทั่ วไปหมายถึงสิทธิที่จะอยู่ตามล าพัง และ
เป็นสิทธิที่ เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการ
เปิดให้ผู้อ่ืน สิทธินีใ้ช้ได้ครอบคลุมทัง้บุคคล กลุ่มบุคคล และ
องค์การต่าง ๆ ตัวอย่างข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากความเป็น
ส่วนบุคล เช่น ข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกควบคุม
โดยผู้ให้บริการอีเมล์ หรือข้อมูลที่ผู้ใช้ลงทะเบียนในการเข้าเย่ียม
ชมเว็บไซต์ เป็นต้น 
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จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และ
สารสนเทศ ICT ETHICS 

ประเดน็ที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อน่าสังเกตดังนี ้

 1.1การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการบันทึก
ข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมทัง้การบันทึก-แลกเปล่ียนข้อมูลที่
บุคคลเข้าไปใช้บริการเวบ็ไซต์และกลุ่มข่าวสาร 

 1.2การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคล่ือนไหวหรือพฤติกรรม
ของบุคคล เช่น บริษัทใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของพนักงาน ท าให้สูญเสียความเป็น
ส่วนตัวซึ่งการกระท าเช่นนีถ้ือเป็นการผิดจริยธรรม 
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จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และ
สารสนเทศ ICT ETHICS 

 1.3 การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ใน
การขยายตลาด 

 1.4การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขบัตร
เครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสร้างฐานข้อมูล
ประวัตลูิกค้าขึน้มาใหม่ แล้วน าไปขายให้กับบริษัทอ่ืน 
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2. ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) ในการจัดท าข้อมูลและ
สารสนเทศให้มีความถูกต้องน่าเช่ือถือนัน้ ข้อมูลควรได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะน าเข้าฐานข้อมูล รวมถึงการ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่ เสมอ นอกจากนีค้วรให้
สิทธิแก่บุคคลในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ของตนเองได้ เช่น ผู้สอนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาใน
ความรับผิดชอบหรือที่สอนเพื่อตรวจสอบว่าคะแนนที่ป้อนไม่
ถูกแก้ไขเปล่ียนแปลง เป็นต้น 

จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลคอมพวิเตอร์และ
สารสนเทศ ICT ETHICS 
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3. ความเป็นเจ้าของ (Intellectual property) สิทธิความเป็นเจ้าของ 
หมายถึง กรรมสิทธ์ิในการถือครองทรัพย์สิน ซึ่ งอาจเป็น
ทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรืออาจ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ความคดิ) ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บทเพลง 
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ แต่สามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในส่ือ
ต่างๆ ได้ เช่น สิ่งพมิพ์ เทป ซีดีรอม เป็นต้น 

จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
และสารสนเทศ ICT ETHICS 



10 จริยธรรมเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) การเข้าใช้งานโปรแกรม
หรือระบบคอมพิวเตอร์มักจะมีการก าหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช้งาน 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าไปด าเนินการต่างๆ กับข้อมูลของผู้ใช้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาความลับของข้อมูล ดังนั้นในการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้มีการออกแบบรักษาความปลอดภัยใน
การเข้าถึงของผู้ใช้ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมนั้นก็ถือเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูล
ส่วนตัว 



2.ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า  
Intellectual property 

 ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการคิดค้น
จนท าให้เกิดมีค่าขึน้ ถูกสร้างโดยบุคคล หรือบริษัท และ
ผลงานนั้นมี คุณค่าสามารถใ ช้ประ โยช น์ ไ ด้ทั ้ง ง าน 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสิทธิทางกฎหมาย คือ “ ผลงานอันเกิดจาก
การคดิสร้างสรรค์ของมนุษย์ ” 

 



ทรัพย์สินทางปัญญา 
Intellectual property 

  ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ ภายใต้การคุ้มครองของ
กฎหมาย 3 ประการคือ  

 1. ความลับทางการค้า (Trade secrets)  

 2. ลิขสิทธ์ิ (Copyright)  

 3. สิทธิบัตร (Patents) 

 



ความลับทางการค้า (Trade Secrets) 

 1. ความลับทางการค้า หมายถงึ สิ่งที่เป็นผลผลิตทางปัญญา เช่น สูตร 
กรรมวิธีการผลิต และรูปแบบสินค้า เคร่ืองมือ ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับ
สาธารณชนในการที่จะเปิดเผย ในกรณีที่ ธุรกิจอาจมีความลับทาง
ส่วนผสมทางการผลิต ก็อาจจดทะเบียนความลับทางการค้ากไ็ด้ โดยที่
ธุรกจิจะไม่ยอมเปิดเผยสูตรให้ผู้ใด และเร่ืองการคุ้มครองจะขึน้อยู่กับ
แต่ละรัฐ 

   ตัวอย่างเช่น   
            - ความลับในการผลิตเคร่ืองดื่มยี่ห้อหน่ึง  
    - ความลับในการผลิตน า้พริก 



      2. ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิในการกระท าใด ๆ เกี่ยวกับงานที่
สร้างสรรค์ขึ้น เช่น งานเขียน งานดนตรี และงานศิลปะ ซึ่งเป็น
สิทธิท่ีได้รับการคุ้มครองในการคัดลอกหรือท าซ้ าผลงานถึงแม้ว่า
ผลงานนั้นจะน าเสนอทางอินเทอร์เน็ต และตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์จะคุ้มครองผลงานนั้น ๆ เป็นเวลา 50 ปี หลังจากที่งาน
ได้คิดค้น หรือตั้งแต่ที่มีการแสดงผลงานเป็นครั้งแรก 

ลิขสิทธ์ิ (Copyrigtht)  



งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธ์ิ  

 งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่ งเขียน สิ่ งพิมพ์ โปรแกรม
คอมพวิเตอร์  

 งานนาฏกรรม เช่น งานเกี่ยวกับการร า การเต้น การท าท่า 
 งานศิลปกรรม เช่น งานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 

สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย 
 งานดนตรีกรรม เช่น เนือ้ร้อง ท านอง และรวมถึงโน้ตเพลงที่ได้แยกและ

เรียบเรียงเสียงประสาน 
 งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป แผ่นเลเซอร์ดสิก์ เป็นต้น  
 งานภาพยนตร์  
 งานสิ่งบันทกึเสียง เช่น เทปเพลง CD เป็นต้น  
 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การน าออกเผยแพร่ทางสถานีกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์  
 



สิทธิบัตร (Patent) 

          หมายถึง หนังสือที่ส าคัญที่ รัฐออกให้แก่บุคคลเพื่อคุ้มครอง
การประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ๆ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ ง
สิทธิบัตรจะมีอายุ 20 ปีนับตัง้แต่วันขอรับสิทธิบัตร 

 ลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตรแตกต่างจากความลับทางการค้าตรงที่ผลผลิตที่
ได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตรเป็นส่ิงที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณะ เพราะสร้างขึน้เพื่อให้คนทั่วไปใช้ 

 



เครื่องหมายส าหรับสินค้า (Goods Marks)  

เครื่องหมายบริการ (Service Mark)  เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)  

ตวัอยา่งเคร่ืองหมายทางการคา้ท่ีมีลิขสิทธ์ิ หา้มปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ 
Samples of the copyright trademarks which imitation and 
copy are not allowed. 

http://www.thaiairways.co.th/index.php


 การคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเพื่อน เป็นการกระท าที่
จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่า โปรแกรมที่จะท าการคัดลอกนัน้
เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ผู้ใช้มีสิทธิในระดบัใดตวัอย่างเช่น 

 Copyright หรือ Software license - ต้องซือ้ลิขสิทธ์ิ และมีสิทธิใช้ตาม
เงื่อนไข 

 Shareware - ให้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซือ้ 

 Freeware - ใช้งานได้ฟรี คัดลอก และเผยแพร่ให้ผู้อ่ืน 

 



การใช้คอมพวิเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการก่ออาชญากรรม 
1. การขโมยหมายเลขบัตรเครดติ 
2. การแอบอ้างตัว เป็นการแอบอ้างตัวของผู้กระท าต่อบุคคลที่สามว่า

ตนเป็นอีกคนหน่ึง การกระท าในลักษณะนีจ้ะใช้ลักษณะเฉพาะตัว 
ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน  

3.การสแกมทางคอมพิวเตอร์ เป็นการกระท าโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือในการหลอกลวงผู้อ่ืน เช่นการ ส่งข้อความ หรือโฆษณาแต่ไม่
เป็นความจริงเป็นต้น 
 

3. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 



 ตัวอย่างลักษณะการกระท าที่เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ใน 3 ประเดน็คือ 

 1. การเข้าถงึและการใช้คอมพวิเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 2. การก่อกวนหรือการท าลายข้อมูล 
 3. การขโมยข้อมูลและอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
 

ลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 



 จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการ
งานแต่ละอย่างก าหนดขึ้นเพื่อรักษา และส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะ
ของสมาชิก เช่น จรรยาบรรณแพทย์ จรรยาบรรณครู หรือ จรรยาบรรณผู้สื่อข่าว 
เป็นต้น 
 ผู้ประกอบอาชีพที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แต่ละอาชีพควรมี
จรรยาบรรณเพื่อเป็นขอบเขตในการประพฤติตนของผู้ที่ประกอบอาชีพนั้น เช่น 
จรรยาบรรณของนักวิเคราะห์ระบบที่ควรจดจ าไว้เสมอว่าไม่ควรเปิดเผยความลับ
ของบริษัทที่ ตนท าหน้าที่นั กวิ เคราะห์ ระบบอยู่  หรือจรรยาบรรณของ
โปรแกรมเมอร์ไม่ควรเขียนโปรแกรมไวรัสแนบไปกับโปรแกรมที่ก าลังพัฒนาให้กับ
บริษัท เป็นต้น 
 
  

จรรยาบรรณในการใช้งานคอมพวิเตอร์ 



จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ มีดังนี้ 
    1.จะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อก่ออาชญากรรมหรือละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 
   2. จะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนผู้อื่น 
   3.จะต้องไม่ท าการสอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูไฟล์เอกสารของผู้อื่น
ก่อนได้รับอนุญาต 
   4.จะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูล ข่าวสาร 
   5.จะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานเท็จ 
 
  

จรรยาบรรณในการใช้งานคอมพวิเตอร์ 



จรรยาบรรณในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 

    6.จะต้องไม่ใช้คอมพวิเตอร์ในการคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิ 
     7.จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น ก า ร ล ะ เ มิ ด ก า ร ใ ช้

ทรัพยากรคอมพวิเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธ์ิ 
     8.จะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อน าเอาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ

ตนเอง 
     9.จะต้องค านึงถึงสิ่งที่ เกิดขึน้กับสังคม ที่จะตามมาจากการกระท า

นัน้ 
     10.จะต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และ

มารยาท 
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ท าไมจงึต้องมีการออกกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ? 
1. ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มีผู้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ 
2. กฎหมายจะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือและความเชื่อม่ันในการท า
ธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์  และพาณิชย์อิ เล็กทรอนิก ส์                  
(E-Commerce E-Business)  
3. ทุกองค์กรก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสารสนเทศ มีความพยายามที่จะ
ลดการใช้กระดาษเอกสารหันมาใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แทน 
และน ามาแลกเปล่ียน (EDI) กันได้ง่าย 
 
 

4. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 



กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Act 

4. การด าเนินการทางธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึน้ เช่น การ
ฝากถอนเงินอัตโนมัติการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการ
ติด ต่อ ส่ือสารแบบไ ร้พรมแดนมีการซื ้อขายสิน ค้า ผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากขึน้  
5. มีการบริหารรายการย่อยขององค์กรผ่านทางเครือข่าย มีการ
ท างานระบบออนไลน์ที่สามารถเปิดบริการการท างานได้ตลอด
ยี่สิบส่ีช่ัวโมง 



 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2541ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยศูนย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นผู้ร่างมีการก าหนดกฎหมายที่จะร่าง
ทั้งสิ้น 6 ฉบับ 
1. กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
2. กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
4. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
5. กฎหมายว่าด้วยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
6. กฎหมายล าดับรองรัฐธรรมนูญมาตรา 78 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย 
 
 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 



1. กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

          กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เน้นในเร่ืองข้อความที่จัดท าขึน้
เป็นรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ถูกปฏิเสธความมีผลทางกฎหมาย ถ้า

ข้อมูลได้จัดท าขึน้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถที่จะเข้าถึงเพ่ือ

น าข้อความออกมาใช้ในภายหลังได้ ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ท าเป็น

หนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว สามารถให้มีการท านิติกรรม

สัญญาทางอเิลก็ทรอนิกส์ได้ 

 



2. กฎหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

           กฎหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ เน้นในเร่ืองการใช้
ลายมือช่ือดิจิตอล (digital signature) เพื่อยืนยันเอกสารหรือ

หลักฐาน และองค์กรที่ท า หน้าที่ออกใบรับรองลายมือช่ือการ

ประกอบการรับรองลายมือช่ืออนุญาต ตลอดจนการก ากับการ

ประกอบการรับรองเพื่อให้ระบบลายมือช่ือดจิติอลเป็นส่วนหน่ึง

เสมือนการลงลายมือช่ือในเอกสาร 

 



3. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ 

          กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นกฎหมายที่

เข้ามาก ากับดูแลความสงบสุขของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เน้นในเร่ืองสิทธิการใช้ การละเมิดสิทธ์ิ โดยเฉพาะผู้บุกรุกหรือ 

hacker ที่ถือว่าเป็นการกระท า การบุกรุก และเป็นอาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอร์ 

 



 การโจรกรรมเงินในบัญชีลูกค้าของธนาคาร  

 การโจรกรรมความลับของบริษัทต่างๆ ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์  

 การปล่อยไวรัสเข้าไปในคอมพิวเตอร์  

 การใช้คอมพิวเตอร์ในการปลอมแปลงเอกสารต่างๆ รวมไปถึงการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการก่อวินาศกรรม 

 การขโมยโดเมนเนม (Domain Name) ซึ่งไม่มีรูปร่าง 

 การละเมิดลิขสิทธิ์  

 การตัดต่อภาพ หมิ่นประมาท  

 

ตัวอย่างคดีอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ 



4. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เน่ืองจากข้อมูลในรูปดิจิตอล

สามารถเผยแพร่และกระจายได้รวดเร็ว การส่งต่อการกระจายข่าวสาร

อาจกระทบ ถงึสทิธิส่วนบุคคล กฎหมายจงึคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว  โดยห้าม
การดักฟังหรือขโมยข้อมูลที่ ส่งผ่านเครือข่าย ยกเว้นแต่ว่าได้รับการ
อนุญาตจากรัฐบาล  ในอดีตเคยมีเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแห่ง
หน่ึงถูกนักศกึษาในประเทศอังกฤษลักลอบเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
ในระบบคอมพิวเตอร์ และน าหมายเลขบัตรเครดิตออกมาเผยแพร่เพื่อ
แสดงว่าตนเองมีความสามารถเจาะระบบของเวบ็ไซต์แห่งนัน้ได้ 

 



5. กฎหมายว่าด้วยการโอนเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 กฎหมายว่าด้วยการโอนเงนิทางอเิล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากกิจการ

ทางด้านการเงินและการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาท

มากขึน้ในยุคสังคมออนไลน์ มีการใช้เอกสารการเงนิในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ เช่น eCash eMoney หรือ มีการใช้ตั๋ว

สัญญาใช้เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้รูปแบบเอกสารการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

 



6. กฎหมายล าดับรองรัฐธรรมนูญมาตรา 78  

              กฎหมายล า ดั บ รอ ง รั ฐ ธ ร รม นูญมาตร า  78แ ห่ ง

รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยปัจจุบันเน้นให้รัฐต้องกระจาย

อ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและ ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้

เองพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ ตลอดทัง้โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศ ใน

ท้องถิ่นให้ทั่วถงึและเท่าเทยีมกันทัง้ประเทศ 

 



จบการบรรยาย 
ขอบคณุครับ 
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