กฎหมายทเกยวของกบ
กฎหมายที
เ่ กีย่ วข้ องกับ
วิชาชีพวิศวกรรม
วชาชพวศวกรรม
LOGO

ฎ
1 ความรูู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
- กฎหมายที
ฎ
ใ่ ช้ ในประเทศไทย
- ระบบ CIVIL LAW
กฎหมายลายลักษณ์ อกั ษร
- กฎหมายลายลกษณอกษร
กฎหมายลายลั
ฎ
กษณ์ อกั ษร แบ่ งเป็ น 3 ประเภทใหญ่
ญๆๆ ดังนี้
1.บัญญัตขิ นึ้ โดยฝ่ ายนิตบิ ัญญัติ
- พ.ร.บ.ประกอบรฐธรรมนู
พ ร บ ประกอบรั ฐธรรมนญ
ญ , พ.ร.บ.
พ ร บ , พ.ร.ก.
พรก
2. บัญญัตขิ นึ้ โดยฝ่ ายบริหาร
- พ.ร.ฎ. , กฎกระทรวง
3. บัญญัตขิ นึ้ โดยองค์ การบริหารส่ วนท้ องถิน่
- ข้ อบัญญัติจังหวัด, เทศบัญญัติ, ข้ อบังคับตําบล, ข้ อบัญญัติ กทม.

ฎ
ศวกร
2 กฎหมายวิ
วัตถุุประสงค์
- เพือ่ เป็ นการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ ของสาธารณชน
- มการควบคุ
มีการควบคมการประกอบวิ
มการประกอบวชาชพวศวกรรม
ชาชีพวิศวกรรม โดยการออกขอบงคบสภาวศวกร
โดยการออกข้ อบังคับสภาวิศวกร
สภาวศวกร
สภาวิ
ศวกร จดตงตาม
จัดตั้งตาม พ.ร.บ.วศวกร
พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 มอานาจหนาทตาม
มีอาํ นาจหน้ าทีต่ าม มาตรา 8 คอ
คือ
1.ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
2 พักใบอนญาตหรื
2.พกใบอนุ
ญาตหรอเพกถอนใบอนุ
อเพิกถอนใบอนญาต
ญาต
3.รับรองปริญญาฯในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
4.รับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิ
ใ ป
ชาชีีพวิศวกรรมควบคุม
5.เสนอแนะ รมต.เกีย่ วกับการกําหนดและยกเลิกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
6. ออกข้ อบังคับสภาวิศวกร

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
- พ.ร.บ. วศวกรใหความสาคญแก
วิศวกรให้ ความสํ าคัญแก่ จรรยาบรรณวศวกร
จรรยาบรรณวิศวกร มาก
- ผู้ประพฤติผดิ จรรยาบรรณอย่ างร้ ายแรง
- อาจใหพกใบอนุ
อาจให้ พกั ใบอนญาต
ญาต 5 ปปี หรอ
หรือ เพกถอนใบอนุ
เพิกถอนใบอนญาตได้
ญาตได
บทกําหนดโทษ
- การฝ่ าฝื น พ.ร.บ. วิศวกร ได้ รับโทษทางแพ่งและอาญา
ญ
- มีโทษทั้งจําคุก และ ปรับแล้ วแต่ กรณี
เช่ น การประกอบวชาชพวศวกรรมโดยไมไดรบอนุ
เชน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยไม่ ได้ รับอนญาต
ญาต
- ปรับไม่ เกิน 6 หมืน่ บาท จําคุกไม่ เกิน 3 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 71)

3 กฎหมายว่
ฎ
าด้ วยการคุุ้มครองแรงงาน
วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
- เพือ่ ให้ การใช้ แรงงานเป็ นไปอย่ างเป็ นธรรม
- ใหความคุ
ให้ ความค้ มครองแก่
ครองแกผูผ้ใชแรงงาน
ช้ แรงงาน
- การใช้ แรงงานหญิง แรงงานเด็ก
- ค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา สวัสดิการ
- ความปลอดภย
ความปลอดภัย สภาพแวดล้
สภาพแวดลอมในการทางาน
อมในการทํางาน

การใช้ แรงงานทัว่ ไป
- วนหนงไมเกน
ั ึ่ ไ ่ ิ 8 ชวโมง
ั่ โ / ไมเกน
ไ ่ ิ 48 ชวโมง
ั่ โ ตอสปดาห
่ ัป ์
- หยุดไม่ น้อยกว่ า 1 วัน / สั ปดาห์
การใช้
ใ ้ แรงงานหญิงิ
- ห้ ามทํางานบนนั่งร้ านทีส่ ู งกว่ าพืน้ ดินตั้งแต่ 10 เมตรขึน้ ไป
- มีครรภ์ ห้ามทํางาน 22.00 น. - 06.00 น.
- มีครรภ์ ลาได้ ไม่ เกิน 90 วัน
- ห้ ามเลิกจ้ างเพราะมีครรภ์

4 กฎหมายโรงงาน
ฎ
วัตถุประสงค์์
ตามพระราชบัญญ
ญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2535
- กากบดู
ํ ั แล การจดตง
ั ั้ การดาเนนการของโรงงาน
ํ ิ
โ
- การแบ่ งประเภทของโรงงาน
- การกําหนดหลักเกณฑ์
- ขอกาหนดทโรงงานแตละประเภทตองปฎบตตาม
ข้ อกําหนดทีโ่ รงงานแต่ ละประเภทต้ องปฎิบัติตาม

องค์ ประกอบของโรงงาน
ประกอบด้ วย 4 องคประกอบ
ประกอบดวย
องค์ ประกอบ
1. มีอาคารโรงงาน หรือ สถานที่ หรือยานพาหนะ เป็ นทีป่ ระกอบกิจการ
2. ใช้ เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้ า หรือ กําลังเทียบเท่ าตั้งแต่ 5 แรงม้ าขึน้ ไป หรือ
มีคนงานตั้งแต่ 7 คนขึน้ ไป โดยใช้ เครื่องจักรหรือไม่ กต็ าม
3. เพือ่ ทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่ อม ซ่ อมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง
แปรสภาพ ลาเลยง
ลําเลียง เก็
เกบรกษาหรอทาลายสงใด
บรักษาหรือทําลายสิ่ งใด ๆ
4. ตามประเภท หรือ ชนิดของโรงงานทีก่ าํ หนดไว้ ในกฎกระทรวง
(ปัจจุบัน คือ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) กําหนดไว้ 107 ประเภท)

ความรบผดของวศวกร
ความรั
บผิดของวิศวกร
- วิศวกรต้ องรับผิดชอบร่ วมกับผู้ประกอบการ กรณีดงั นี้
1. โรงงานถูกสั่งให้ ปิด วิศวกรยังฝ่ าฝื นทํางานอยู่มีโทษเช่ นเดียว
กับผู้ประกอบการ
2. ผูผ้ ประกอบกจการกระทาผด
ระกอบกิจการกระทําผิด ถอวา
ถือว่ า วศวกรททางาน
วิศวกรทีท่ าํ งาน
ในโรงงาน และมีหน้ าที่ รั บผิดชอบในงานที่ กระทําผิด
มีส่วนร้ เห็หนน ตองไดรบโทษเชนเดยว
มสวนรู
ต้ องได้ รับโทษเช่ นเดียว กบ
กับ ผูผ้ ประกอบกจการ
ระกอบกิจการ

5 กฎหมายควบคุ
ฎ
ุมอาคาร
วัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- เพือ่ ควบคุมการก่ อสร้ างอาคารให้ มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
- มความเปนระเบยบ
มีความเป็ นระเบียบ เรยบรอย
เรี ยบร้ อย สวยงาม
- มีการจัดการด้ าน การรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม

การขออนุญาตก่ อสร้ างอาคาร
- ดัดแปลงอาคารตั้งแต่ 5 ตร.ม.ขึน้ ไปต้ องขออนุุญาต
1. ขออนุญาตต่ อ เจ้ าพนักงานท้ องถิน่ (ตามมาตรา 21)
- ต้ องได้ รับใบอนุญาตก่ อนจึงก่ อสร้ างได้
2. แจ้้ งแบบและเอกสารตอเจ้
่ ้ าพนกงานท้
ั
้ องถิน่ิ เพอจะกอสร้
ื่ ่ ้ าง
โดยไม่ ยนื่ คําขอรั บ ใบอนุญาต (ตามมาตรา 39 ทวิ)
- ผู้ออกแบบอาคารต้้ องเป็ปนวุฒิวศิ วกร
และวุฒิสถาปนิก เท่ านั้น
- เมือื่ แจ้ งฯแล้ วสามารถก่ อสร้ างได้ เลย

การดําเนินการหลังได้ รับใบอนุญาตก่ อสร้ างอาคารแล้ ว
- การก่ อสร้ างอาคารทุกชนิด ต้ องมีผ้ คู วบคุมงาน ตลอดเวลา
- ผู้ควบคุมงานจะเป็ นใครก็ได้
- ถ้้ าเป็ป็ นอาคารที่ี กฎหมายวิชิ าชีีพวิศิ วกรรม กําํ หนดว่่ า
เป็ น งานวศวกรรมควบคุ
เปน
งานวิศวกรรมควบคมม กตองเปน
ก็ต้องเป็ น วศวกร
วิศวกร
- ต้ องมีหนังสือแจ้ งชื่อผู้ควบคุมงาน

กฎกระทรวงทเกยวของกบวศวกร
กฎกระทรวงที
เ่ กีย่ วข้ องกับวิศวกร
- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การก่ อสร้ าง (มาตรการความปลอดภัยต่ อประชาชน)
- กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) กําหนดการรั บนํ้าหนัก ค่ าหน่ วย
แรงต่ างๆในการคํานวณออกแบบโครงสร้ างของอาคาร ความตานทาน
แรงตางๆในการคานวณออกแบบโครงสรางของอาคาร
ความต้ านทาน
ความคงทน ลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุทใี่ ช้ ในการก่ อสร้ าง
- กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) กําหนดโครงสร้ างและอุปกรณ์
ซึ่งเป็ นส่ วนประกอบ ของ อาคารสู ง และ อาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษ

กฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิศวกร
- กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) กําหนดแบบและวิธีการเกีย่ วกับ
การติดตั้งระบบการป้ องกันอัคคีภยั ระบบการจั
การตดตงระบบการปองกนอคคภย
ระบบการจดแสงสวาง
ดแสงสว่ าง การระบาย
อากาศ ระบบจ่ ายพลังงานไฟฟ้ าสํารอง
- กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) กําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง
สััดสวน
่ เนืื้อทีี่ ทีตี่ ั้งของอาคาร เนืื้อทีขี่ องทีวี่ ่ างของอาคารพักั อาศััยต้้ อง
ไม่ น้อยกว่ า 30 %
- ทางเดินหลังตึกแถว
ต้ องเป็ นทีว่ ่ างกว้ าง
ไม่ น้อยกว่ า 3 ม.
- ตัวอาคาร
ยาวไม่ เกิน 40 ม.

- กฎหมายควบคุมอาคาร เกีย่ วข้ องกับกฎหมายอืน่ หลายฉบับ เช่ น
กฎหมายผังั เมือื ง กฎหมายวิศิ วกร กฎหมายสิ่ิ งแวดล้้ อม
กฎหมายทางหลวง เป็ นต้ น
- การใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร ต้ องศึกษากฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ควบค่ ไปดวย
ควบคู
ปด้ วย
บทกําหนดโทษ
- กฎหมายกําหนดโทษไว้ หลายระดับ
- ก่ อสร้ างโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
- กอสรางอาคารผดจากแบบแปลน
่ ้
ิ
ป แผนผงั ทไดรบอนุ
ไี่ ้ ั ญาต
- จําคุกไม่ เกิน 3 เดือน หรื อ ปรั บไม่ เกิน 6 หมื่น
หรือ ทัง้ จําทัง้ ปรั บ และ ปรั บอีกวันละ 1 หมื่นบาท

6 กฎหมายว่ าด้ วยความผิดเกีย่ วกับ
การเสนอราคาต่ อหน่ วยงานของรัฐ

วัตั ถุประสงค์์
- ป้ องกันการสมยอมในการเสนอราคาเพือ่ จัดหาสินค้า หรือ บริการ
ให้ แก่ หน่ วยงานของรั ฐอันจะก่ อให้ เกิดความเสียหายแก่ ประเทศชาติ
- กาหนดลกษณะความผดและกลไกในการดาเนนการเอาผดกบ
กําหนดลักษณะความผิดและกลไกในการดําเนินการเอาผิดกับ
ผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าทีข่ องรั ฐ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
- พระราชบญญตวาดวยความผดเกยวกบการเสนอราคาตอหนวยงานของรฐ
พระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่ อหน่ วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2542
- พระราชบญญติ
ฝ่
ิหารในการป
ใ ป้องกนและปราบปรามการ
ั
ป ป
ั ั มิ าตรการของฝายบริ
ทุจริต พ.ศ.2551

บทกําหนดโทษ
- ผู้ใู ดมีหน้ าทีใ่ นการอนุุมัติ และรั บรูู้ว่าการเสนอราคาครั้ งนั้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ. แล้ วละเว้ นไม่ ดาํ เนินการยกเลิกการเสนอราคา
มีความผิดฐานกระทําผิดต่ อหน้ าที่ จํจาคุ
มความผดฐานกระทาผดตอหนาท
าคกก 1 - 10 ปปี และ
ปรั บ 2 หมื่น - 2 แสนบาท
- ผู้ใดกระทําการทุจริ ตโดยการออกแบบกําหนดราคาเงื่อนไข
ผลประโยชน์ ตอบแทนในการเสนอราคา หรื อ ช่ วยเหลือให้ มสี ิทธิใน
ญญากับรั ฐ ต้ องโทษจําคุกุ 5 - 20 ปี หรื อ ตลอดชีวติ และ
การทําสัญญ
ปรั บ 1 - 4 แสนบาท

ฎ
ง-พาณิชย์ และกฎหมาย
ฎ
7 กฎหมายแพ่
อาญาทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิชาชีพวิศวกรรม
กฎหมายแพ่ง-พาณิชย์
- กฎหมายเอกชนกําหนดสิทธิเสรี ระหว่ างเอกชน ต่ อเอกชน เช่ น
การซื้อขายระหว่ างผู้ซู ื้อกับผู้ขู ายไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องกับผู้อู ื่น
รั ฐจึงไม่ เข้ าไปยุ่งเกีย่ วด้ วย
กฎหมายอาญา
- กฎหมายมหาชน กาหนดความสมพนธระหวางรฐ
กําหนดความสัมพันธ์ ร หว่ างรั ฐ หรอ
หรื อ หน่
หนวยงาน
วยงาน
ของรั ฐกับประชาชน เพือ่ บังคับความประพฤติของประชาชนภายในรั ฐ

โทษทางกฎหมายอาญาทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิชาชีพวิศวกรรม
- มาตรา 227 ผู้มีวชิ าชีพออกแบบ ควบคุม หรื อ ทําการก่ อสร้ าง
ไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรอ
ไมปฏบตตามหลกเกณฑ
หรื อ วธการ
วิธีการ
- เป็ นเหตุให้ เกิดอันตรายแก่ บุคคลอืน่ เช่ น วิศวกรควบคุมงานก่ อสร้ าง
อาคาร แล้้ วมีนี ั่งร้้ านตกใส่
ใ ่ คนเดินิ ริิมถนน ไได้้ รับบาดเจ็็บ เป็ป็ นต้้ น
- จําคุกไม่ เกิน 5 ปี หรื อ ปรั บไม่ เกิน 10,000 บาท
หรื อ ทัง้ จําทัง้ ปรั บ

8 กฎหมายผั
ฎ
งเมือง
วัตถุประสงค์
- เพือ่ บังคับให้ เป็ นไปตาม ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
เพือ่ สร้ าง หรอ
เพอสราง
หรือ พฒนาเมองใหมสุ
พัฒนาเมืองให้ มสี ขลั
ขลกษณะทด
กษณะทีด่ ี ความสะดวกสบาย
ความเป็ นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ ประโยชน์ ในทีด่ นิ และ
ความปลอดภยของประชาชน
ป
ั ป

การวาง จัดทํา และบังคับใช้ ผงั เมืองรวม
- เป็ นกฎกระทรวงใช้ บังคับไม่ เกิน 5 ปี
ครบกําหนดแล้ วประกาศฉบับใหม่ ไม่ ทนั
- ครบกาหนดแลวประกาศฉบบใหมไมทน
- ขยายเวลาได้ ไม่ เกิน 2 ครั้ ง ครั้ งละไม่ เกิน 1 ปี
การวาง จัดทําและบังคับใช้ ผงั เมืองเฉพาะ
- ตราเป็ น พ.ร.บ. ใช้ บังคับไม่
ไ เกิน 5 ปี

แผนผังกําหนดการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ ตามกฎกระทรวงให้ ใช้ บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

รายละเอียดเนือ้ หา
ใช้ Font Angsana UPC ขนาด 32

9 กฎหมายส่
ฎ
งเสริมการอนุุรักษ์ พลังงาน
วัวตถุ
ตถปร
ประสงค
สงค์
- กําหนดให้ เจ้ าของอาคารควบคุม และ โรงงานควบคุม
ดําเนินการตามแผน การอนุรักษ์์ พลังงาน และกําหนดเกณฑ์์
การอนุรักษ์ พลังงาน
- กําหนด อาคารควบคุม คือ อาคารทีใ่ ช้ ไฟฟ้า ตั้งแต่ 1,000 KW
หรือ 1175 kVA ขึน้ ไป
- กําหนด โรงงานควบคุ
โ
ม คือื โรงงานที
โ
ใ่ี ช้้ ไฟฟ้าตั้งั แต่่ 1,000 KW
หรือ 1175 kVA ขึน้ ไป

ประเภทและขนาดของอาคาร ทีต่ ้ องมีการออกแบบเพือ่ การอนุุรักษ์
พลังงาน ได้ แก่ การก่ อสร้ างหรือ ดัดแปลงอาคาร ทีม่ พี นื้ ทีร่ วมกันทุกชั้น
ในหลังเดียวกัน ตงแต
ในหลงเดยวกน
ตั้งแต่ 2,000
2 000 ตารางเมตรขนไป
ตารางเมตรขึน้ ไป ในอาคารดงตอไปน
ในอาคารดังต่ อไปนี้
1.สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ าด้ วยสถานพยาบาล
2.สถานศึึกษา
3.สํานักงาน
4.อาคารชุดตามกฎหมายว่ าด้ วยอาคารชุด
5.5.อาคารชมนมคนตามกฎหมายว่
ฎ
าด้ วยการการควบคมอาคาร
ุ ุ
ุ
6.อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุมอาคาร
7 อาคารโรงแรมตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงแรม
7.อาคารโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
8.อาคารสถานบริ การตามกฎหมายว่ าด้ วยสถานบริ การ
9.อาคารห้้ างสรรพสิินค้้ าหรืื อศูนย์์ การค้้ า

ฎ
ุมนํา้ มันเชื้อเพลิง
10 กฎหมายควบคุ
วัตถปร
วตถุ
ประสงค
สงค์
- เพือื่ ควบคุมการประกอบกิจการนํา้ มันเชืื้อเพลิง ก๊ าซปิ โตรเลี
โ ยมเหลว
และก๊ าซธรรมชาติ ให้ เป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ และปกป้องประชาชน
ให้ มคี วามปลอดภัยในเรื่องของการป้ องกันอัคคีภยั และอันตรายต่ อชีวติ
และทรัพย์ สินของประชาชน
และทรพยสนของประชาชน
- อันอาจเกิดขึน้ จากการเก็บรักษา การบรรจุ การขนถ่ ายและการจําหน่ าย
นํา้ มันเชื้อเพลิง
นามนเชอเพลง

นํา้ มันเชื้อเพลิง หมายถึง
- ก๊๊ าซธรรมชาติิ ก๊๊ าซปิปิ โตรเลี
โ ยี มเหลว นํ้ํามันั ดิบิ นํ้ํามันั เบนซิิน นํํ้ามััน
เชื้อเพลิงสําหรั บเครื่ องบิน นํ้ามันก๊ าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา และ
นํ้ามันหล่ อลืน่ ฯ
นํา้ มัน หมายถึง
- นํ้ามันดิบ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรั บเครื่องบิน
นํ้ามันก๊ าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา นํ้ามันหล่ อลืน่ และนํ้ามันอื่นตามที่
รั ฐมนตรี ประกาศกําหนดฯ
รฐมนตรประกาศกาหนดฯ
ก๊๊ าซปิปิ โโตรเลียี มเหลว หมายถึงึ
- ก๊ าซปิ โตรเลียมทีป่ ระกอบด้ วยโพรเพน โพรพิลนี นอร์ แมลบิวเทน
ไอโซบิวเทน หรื อบิวทิลนี อย่ างใดอย่ างหนึ่งหรื อหลายอย่ างผสมกัน

การประกอบกิจการควบคุมของการมีนํา้ มันเชื้อเพลิง
- ตามมาตรา 17 แห่ งพระราชบัญญัตคิ วบคุมนํา้ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
แบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1.ประเภทที่ 1 กิจการทีส่ ามารถประกอบการได้ ทนั ที
2.ประเภทที่ 2 กจการทตองแจงตอพนกงานเจาหนาทกอนประกอบการ
2.ประเภทท
กิจการทีต่ ้ องแจ้ งต่ อพนักงานเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนประกอบการ
เป็ นกิจการทีอ่ าจเกิดอันตรายในระดับปานกลาง
3.3 ประเภทท
ปร เภทที่ 3 กจการทตองไดรบใบอนุ
กิจการทีต่ ้ องได้ รับใบอนญาตก่
ญาตกอนประกอบการ
อนปร กอบการ
เป็ นกิจการทีอ่ าจก่ อให้ เกิดอันตรายอย่ างร้ ายแรง

11 กฎหมายคอมพิ
ฎ
วเตอร์
วตถุ
ั ประสงค์
- การกําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับฐานความผิดของการกระทําผิดในการ
ใช้ งานระบบสารสนเทศและบทลงโทษของผู้ทกี่ ระทําผิด ทําให้ ผ้ ูทจี่ ะ
กระทําผิดต้ องคํานึงถึงผลทีจ่ ะตามมา
กระทาผดตองคานงถงผลทจะตามมา
- นอกจากนีพ้ ระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วยการกระทําผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ ศ 2550 ยงกาหนดใหผู
พ.ศ.
ยังกําหนดให้ ผ้ดูแแลระบบสารสนเทศจะต้
ลระบบสารสนเทศจะตองดาเนนการ
องดําเนินการ
ปรับปรุงระบบ หรือ เพิม่ เติมการทํางานบางอย่ างในระบบเพือ่ ให้
ถูกต้้ องตามข้้ อกําหนดของพระราชบัญญัตดิ ้ วย

ตัวอย่ างบทกําหนดโทษ ความผดเกยวกบคอมพวเตอร
ตวอยางบทกาหนดโทษ
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
ฐานความผิด
มาตรา 8 การดักข้ อมูลคอมพิวเตอร์
มาตรา 11 ส่ งข้ อมูลโดยปกปิ ด
แหล่ งทีม่ า รบกวนบุ
แหลงทมา
รบกวนบคคลอื
คคลอน่น
มาตรา 14 การเผยแพร่ เนื้อหาอัน
ไ่
ไมเหมาะสม
มาตร 16 การตัดต่ อภาพผู้อื่น

โทษจําคุก โทษปรับ
ไม่ เกิน 3 ปี ไม่ เกิน 60,000
บาท
ไม่ มี ไม่ เกิน 100,000
บาท
ไม่ เกิน 5 ปี ไม่ เกิน 100,000
บาท
ไม่ เกิน 3 ปี ไม่ เกิน 60,000
บาท

บทสรุุป
- กฎหมายทเกยวของกบวศวกร
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิศวกร ดัดงกลาว
งกล่ าว จะมการเคลอนไหวตลอดเวลา
จะมีการเคลือ่ นไหวตลอดเวลา
- วศวกร
วิศวกร ตองตดตามการเปลยนแปลงของกฎหมาย
ต้ องติดตามการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อ การประกอบวิชาชีพได้
- ความรู้ทเี่ รียนมา เป็ นเพียงส่ วนประกอบเพือ่ เป็ นหลัก
ในการทํางานของตัวเองเท่ านั้น
ในการทางานของตวเองเทานน
- การทางานในชวตจรงตองทางานรวมกบผู
การทํางานในชีวติ จริงต้ องทํางานร่ วมกับผ้ อนื่ ตอสู
ต่ อส้ กบบคู
ั ค่ แขงขน
ข่ งขัน
การค้าขาย ต้ องรู้จกั ปรับตัว ให้ เข้ ากับสั งคม จึงจะอยู่รอดได้

..สวัสดี..

