บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชกําหนดวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
พ.ศ. ….

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
เหตุผล
โดยที่ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เปนปญหาสําคัญของประเทศ ซึง่ จะทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ไมสามารถทํางานไดหรือ
ทํางานผิดพลาดเมื่อมีการเปลี่ยนคริสตศักราชหนึ่งพันเการอยเกาสิบเกาเปนคริสตศักราชสองพัน อัน
อาจสงผลกระทบและกอใหเกิดความเสียหายแกระบบไฟฟา การประปา การสือ่ สารและโทรคมนาคม
การธนาคารและการบริการ การคมนาคม และความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
ประชาชน ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมใหผูประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใชคอมพิวเตอรในการ
ดําเนินกิจการของตนไดรวมกันปองกันและแกไขผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว
จึงสมควรมีกฎหมายกําหนดสิทธิประโยชนที่ผูประกอบการนั้นควรจะไดรับ ในขณะเดียวกันก็ไดกําหนด
หลักการคุมครองสิทธิของประชาชนผูบริโภคไวตามสมควรดวย และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้
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ราง
พระราชกําหนด
วาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
พ.ศ. ….
___________________
……………………..
……………………………………….
………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
พระราชกําหนดนีม้ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
มาตรา 1 พระราชกําหนดนีเ้ รียกวา “พระราชกําหนดวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน พ.ศ. ….”
มาตรา 2 พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป และใหใชบังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
มาตรา 3 ในพระราชกําหนดนี้
“คอมพิวเตอร” หมายความวา เครื่องคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอรและขอมูลที่ใชกับระบบคอมพิวเตอร อุปกรณที่เกี่ยวของกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบ
คอมพิวเตอร และใหหมายความรวมถึงชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ฝงตัวอยูในผลิตภัณฑตาง ๆ ทีอ่ าศัยวันที่
ในการประมวลผล
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“ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน” หมายความวา ปญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของ
คอมพิวเตอรในการประมวลผล การสงหรือการรับขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับวันที่ในหรือภายหลัง ค.ศ.
สองพัน โดยเปนผลหรือสืบเนื่องจากการเปลี่ยนคริสตศักราชหนึ่งพันเการอยเกาสิบเกาเปนคริสตศักราช
สองพัน ไมวาจะเกิดขึ้นกอน ระหวาง หรือภายหลังการเปลี่ยนคริสตศักราชดังกลาว
“ผูประกอบการคอมพิวเตอร” หมายความวา ผูผลิต ผูน ําเขา หรือผูจําหนายคอมพิวเตอร
หรือผูประกอบการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐที่ใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ
“ความพรอมสําหรับปฏิบตั กิ าร ค.ศ. สองพัน” หมายความวา ความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการประมวลผล การรับหรือสงขอมูลในสภาพทีพ่ รอมทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารในหรือภายหลัง
ค.ศ. สองพัน หรือความสามารถของผูประกอบการคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการของตนในหรือ
ภายหลัง ค.ศ. สองพัน ไดอยางตอเนื่อง โดยมีแผนสํารองฉุกเฉินในกรณีที่คอมพิวเตอรไมสามารถ
ปฏิบัติการเชนวานั้น
“แผนสํารองฉุกเฉิน” หมายความวา แผนปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเกี่ยวกับปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถปฏิบัติการตอไปไดอยางตอเนื่อง หรือเพื่อให
กิจการของผูประกอบการคอมพิวเตอรสามารถดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง
“การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน” หมายความวา การเปดเผย
หรือการใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ความพรอมสําหรับปฏิบตั ิการ ค.ศ.
สองพัน การปองกันหรือแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน การใหบริการหรือคําแนะนําใน
การปองกันหรือแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ผลของความเสียหายอันเกิดจากปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หรือขอมูลทํานองเดียวกัน
“กิจการสาธารณูปโภค” หมายความวา กิจการที่ใหบริการสาธารณะที่จัดทําเพื่ออํานวย
ประโยชนแกประชาชนในสิง่ อุปโภคทีจ่ ําเปนตอการดําเนินชีวติ หรือกิจการที่เกี่ยวของกับความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ความปลอดภัยสาธารณะ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ เวนแต
กิจการที่คณะกรรมการกําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประสานงานการแกไขปญหาคอมพิวเตอร
ป ค.ศ. 2000 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งขึ้น
มาตรา 4 ผูประกอบการคอมพิวเตอรอาจเปดเผยใหผูบริโภคทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรที่ตนผลิต นําเขา จําหนาย หรือนํามาใช
ในกิจการของตน
ในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึง่ ผูประกอบการคอมพิวเตอรตองกระทําเปนหนังสือหรือ
จัดเก็บขอมูลที่จะเปดเผยไวในอุปกรณจัดเก็บขอมูลที่สามารถนําขอมูลที่จัดเก็บนั้นมาพิมพเปนหนังสือ
ได หรือกระทําการโดยการสื่อสารขอความโดยอาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน โดยทางโทรสารหรือ
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ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และอยางนอยผูประกอบการคอมพิวเตอรตองระบุขอมูลเกี่ยวกับสิ่งดังตอไป
นี้ดวย
(1) ชื่อผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูล ในกรณีที่ขอมูลที่เปดเผยเปนขอมูลที่ได
มาจากบุคคลอืน่ ใหระบุแหลงขอมูลหรือผูใหขอมูลดวย
(2) ประเภทของผลิตภัณฑหรือกิจการของผูประกอบการคอมพิวเตอร
(3) สถานภาพของปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน การดําเนินการและวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ของผลิตภัณฑหรือกิจการของผูประกอบการ
คอมพิวเตอร
(4) ขอแนะนําเกีย่ วกับสิง่ ทีป่ ระชาชนพึงปฏิบตั กิ รณีทผ่ี ลิตภัณฑหรือกิจการดังกลาวมี
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
ในกรณีที่เปนการเปดเผยขอมูลโดยผูประกอบการคอมพิวเตอรที่ประกอบกิจการ
สาธารณูปโภค ขอมูลที่เปดเผยตองระบุกําหนดเวลาทีค่ าดวาจะสามารถแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน แลวเสร็จดวย
มาตรา 5 เมื่อผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน ตามมาตรา 4 แลว ใหจัดสงขอมูลที่เปดเผยนั้นไปใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการตอไปตามวรรคสอง และหากการเปดเผยขอมูลตามมาตรา 4 มิไดกระทํา
เปนหนังสือ ใหผูประกอบการคอมพิวเตอรจัดสงขอมูลที่เปนหนังสือไปใหหนวยงานดังกลาวดวย
เมื่อไดรับขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ตามวรรคหนึง่ แลว ใหหนวยงาน
ของรัฐทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการจัดทําทะเบียนและประกาศรายชื่อของผูประกอบการ
คอมพิวเตอรที่เปดเผยและจัดสงขอมูลนั้น และใหจัดเก็บขอมูลดังกลาวเพื่อใหสาธารณชนตรวจสอบและ
อางเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได
มาตรา 6 ภายใตบังคับมาตรา 11 เมื่อผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ตามมาตรา 4 และดําเนินการตามมาตรา 5 กอนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2542 แลว บุคคลดังกลาวไมตองรับผิดทางแพงในความเสียหายที่เกิดจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เวนแตเปนขอมูลทีเ่ ปนสาระ
สําคัญและผูเปดเผยขอมูลดังกลาวไดเปดเผยขอมูลโดย
(1) รูวาขอมูลที่เปดเผยคลาดเคลื่อนหรือไมเปนความจริง
(2) เจตนาฉอฉลคูกรณีหรือประชาชน
(3) ไมใชความระมัดระวังอันพึงคาดหมายไดจากวิสัยของผูประกอบกิจการประเภทนั้น
ในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปดเผย
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การหลุดพนจากความรับผิดทางแพงตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหผูประกอบการคอมพิวเตอร
หลุดพนจากขอผูกพันตามมูลหนี้เดิม คํารับรองตามขอสัญญาวาผลิตภัณฑหรือกิจการของผูประกอบการ
คอมพิวเตอรปราศจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หรือมีความพรอมสําหรับปฏิบตั ิการ ค.ศ.
สองพัน และจากความรับผิดในความเสียหายที่เกิดแกชีวิต รางกาย อนามัย หรือเสรีภาพอันเนื่องมา
จากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
มาตรา 7 ผูบ ริโภค กลุม ผูบ ริโภค หรือองคกรผูบริโภคอาจมีคําขอเปนลายลักษณอักษร
กอนวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ใหผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือกิจการในสวนที่กระทบกระเทือนตอประโยชน
หรือความปลอดภัยของผูบริโภค หากผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในมาตรา 4 วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 5 และมาตรา 6 แลว ใหผปู ระกอบการ
คอมพิวเตอรนน้ั ไดรบั ประโยชนตามพระราชกําหนดนี้ดวย
มาตรา 8 ในคดีแพงเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ใหผปู ระกอบการเปนผูม ี
หนาทีน่ ําสืบวาตนไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวอันพึงจะไดรับประโยชนตามพระราชกําหนดนี้
มาตรา 9 ในทองที่ที่มีศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศเปดทําการแลว
คดีแพงที่ฟองเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ใหศาลทรัพยสนิ ทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศเปนศาลทีม่ อี ํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
เมือ่ มีการฟองคดีตามวรรคหนึง่ กอนดําเนินกระบวนพิจารณา ใหศาลไตสวนและวินิจฉัย
เบื้องตนวาคําฟอง ขออาง หรือขอตอสูเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันหรือไม หากปรากฏวา
มิไดเกี่ยวกับปญหาดังกลาว ใหศาลไมรับคําฟอง ขออาง หรือขอตอสูนั้น แลวแตกรณี
ในการไตสวนและวินิจฉัยเบื้องตนตามวรรคสอง ใหศาลเรียกผูเ ชีย่ วชาญมาใหถอ ยคําและ
อธิบายดวย
มาตรา 10 การทําซํ้าหรือดัดแปลงคอมพิวเตอรตามที่จําเปนเพื่อแกไขปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพัน หรือเพื่อปองกันหรือแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพัน ไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
หรือกฎหมายอื่นที่มุงคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
มาตรา 11 ในกรณีที่มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ตาม
มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง โดยปราศจากพฤติการณตามมาตรา 6 (1) หรือ (2) หรือ
(3) และเปดเผยวาคอมพิวเตอรที่ผูประกอบการคอมพิวเตอรผลิต นําเขา จําหนาย หรือใชในกิจการของ
ตนมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน แตปรากฏในภายหลังวาคอมพิวเตอรนั้นไมมี
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ความพรอมดังกลาว หากผูประกอบการคอมพิวเตอรไดดําเนินการใหมีความพรอมนั้นภายในเกาสิบวัน
หรือภายในสามวันในกรณีที่เปนการเปดเผยขอมูลโดยผูประกอบการคอมพิวเตอรที่ประกอบกิจการ
สาธารณูปโภค นับแตวันที่รูถึงปญหานั้น ใหผูประกอบการดังกลาวหลุดพนจากความรับผิดในความ
เสียหาย และหากมีการฟองคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายแลว ใหศาลยกคําฟอง คํารอง หรือคําขอใด ๆ
อันเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน นัน้ เสีย
มาตรา 12 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกําหนดนีแ้ ละใหมอี ํานาจออกระเบียบ
หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
……………………….
นายกรัฐมนตรี
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บันทึกวิเคราะหสรุป
ประกอบรางพระราชกําหนดวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน พ.ศ. ….
________________
ตามที่ “คณะกรรมการประสานงานการแกไขปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000” ซึง่ เปน
คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2541 ไดแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการ
ศึกษาเตรียมการดานมาตรการทางกฎหมายเพือ่ ลดผลกระทบจากปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000”
โดยใหมีอานาจหน
ํ
าที่ในการศึกษาเตรียมการดานมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดผลกระทบจากปญหา
ดังกลาวใหเสร็จทันกับเหตุการณและสามารถปองกันพรอมทั้งลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปญหา
คอมพิวเตอรป ค.ศ. สองพัน แลวนําเสนอคณะกรรมการประสานงานการแกไขปญหาคอมพิวเตอร
ป ค.ศ. 2000 เพื่อพิจารณาเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและดําเนินการตามทีค่ ณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรตอไป นัน้
คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ดังกลาวไดพจิ ารณามาตรการทางกฎหมายแลว
และมีความเห็นวา สมควรตรากฎหมายเพื่อปองกันและแกไขปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000 ในรูปของ
“พระราชกําหนด” เนือ่ งจากเปนกรณีฉกุ เฉินทีม่ คี วามจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดตามมาตรา
218 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ จึงยกรางพระราชกําหนดขึ้น
เปน “รางพระราชกําหนดวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน” ซึง่ อาจสรุปรายละเอียดไดดงั นี้
1. ความจําเปนในการตราพระราชกําหนดนี้
โดยที่ปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000 เปนปญหาสําคัญของประเทศและของโลก ซึ่งจะ
ทําใหเครื่องคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ ไมสามารถ
ทํางานไดหรือทํางานผิดพลาดเมื่อมีการเปลี่ยนคริสตศักราช 1999 เปนคริสตศักราช 2000 อันจะสงผล
กระทบและกอใหเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และความ
มัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรวมถึงผลกระทบตอระบบไฟฟา การประปา การสือ่ สารและ
โทรคมนาคม การคมนาคม การธนาคารและการบริการและความปลอดภัยในชีวติ รางกายและ
ทรัพยสนิ ของประชาชน ทัง้ นี้ หลายประเทศก็ไดมีมาตรการทางกฎหมายรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้นไวแลว
แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเพียงพอที่จะรองรับปญหานี้ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดขึ้นเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาดังกลาว ตลอดจนเพื่อลดผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการฟองรองคดีที่เกิด
ขึน้ จากปญหาดังกลาว
2. สาระสําคัญของรางพระราชกําหนดฯ
2.1 ชื่อพระราชกําหนด
คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควรใหรา งพระราชกําหนดฯ ที่ยกรางขึ้นมีชื่อวา “ราง
พระราชกําหนดวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน พ.ศ. ….” ในขณะทีก่ ฎหมายของตางประเทศ
ที่ตราขึ้นเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน มักเรียกชือ่ กฎหมายโดยมีคําวา “การเปดเผยขอมูล”
อยู เชน Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Public
Law 105 - 271, October 19, 1998) Year 2000 Information Disclosure Act 1999 (Commonwealth)
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ของประเทศออสเตรเลีย และ Philippine Year 2000 Disclosure and Readiness Act 1998 ของ
ประเทศฟลปิ ปนส ซึง่ เริม่ ใชบงั คับในวันที่ 27 กรกฎาคม 1998 (Republic Act No. 8747) เหตุที่
กฎหมายของตางประเทศมักเรียกชื่อกฎหมายเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน โดยมีคําวา
“การเปดเผยขอมูล) อยูดวย เนื่องจากวัตถุประสงคสําคัญของกฎหมาย คือ การสงเสริมและสราง
แรงจูงใจใหผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน เพือ่ ประโยชนของสาธารณชน ทัง้ นี้ โดยการยกเวนความรับผิดใหผูซึ่งเปดเผยขอมูลดังกลาว
จากความเสียหายอันเกิดจากขอมูลทีเ่ ปดเผยโดยสุจริต อยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งยกราง
พระราชกําหนดฯ ฉบับนี้เห็นวา รางพระราชกําหนดฯ นี้ มีขอบเขตกวางกวาการสรางแรงจูงใจให
เปดเผยขอมูล และการยกเวนความรับผิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากขอมูลที่เปดเผยโดยสุจริต
กลาวคือนอกเหนือจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
แลว รางพระราชกําหนดฯ นี้ ยังมีบทบัญญัติบางประการที่มุงคุมครองผูบริโภคอีกดวย จึงสมควรเรียก
ชือ่ รางพระราชกําหนดฯ นี้วา “รางพระราชกําหนดวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน พ.ศ. ….”
ในประเทศที่มีการตรากฎหมายวาดวยการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพัน ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคอยูในกฎหมายอื่น ๆ ตางหากแลว โดยเฉพาะ
อยางยิง่ กฎหมายวาดวยความรับผิดในความเสียหายจากผลิตภัณฑ (Product Liability) ดังนั้นกฎหมาย
เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันของประเทศเหลานั้น จึงมุงเนนการสงเสริมใหผูประกอบการ
เปดเผยขอมูลเปนสําคัญ
2.2 ระยะเวลาการบังคับใชพระราชกําหนด
รางพระราชกําหนดฯ นี้ กําหนดใหใชบังคับเปนระยะเวลา 10 ปเทานั้น โดยกําหนด
ใหใชบังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ทัง้ นี้ เนื่องจากเมื่อพนจากเวลาดังกลาวแลว ไมนา จะมี
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เกิดขึ้นอีกแลว
2.3 บทนิยามทีส่ ําคัญ
รางพระราชกําหนดฯ นี้ไดกาหนดบทนิ
ํ
ยามทีส่ ําคัญ ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทนิยาม
ดังตอไปนี้
(1) บทนิยาม “คอมพิวเตอร” กําหนดใหหมายความวา “เครื่องคอมพิวเตอร ระบบ
คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและขอมูลที่ใชกับระบบคอมพิวเตอร อุปกรณที่เกี่ยวของกับ
เครือ่ งคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร และใหหมายความรวมถึงชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ฝงตัวอยูใน
ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่อาศัยวันที่ในการประมวลผล” จากบทนิยามดังกลาว คําวา “คอมพิวเตอร” ตามราง
พระราชกําหนดฯ นี้ จึงมิไดมคี วามหมายจํากัดอยูเพียงตัวเครื่องคอมพิวเตอรเทานัน้ แตยังมีความหมาย
ครอบคลุมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงชิ้นสวนที่
ฝงตัวอยูในผลิตภัณฑตาง ๆ ที่อาศัยวันที่ในการประมวลผล ซึง่ ในตางประเทศมักเรียกกันวา
“embedded systems” (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 3) ผลิตภัณฑหลายอยางทีใ่ ชกนั อยูใ นชีวติ
ประจําวัน เชน แผงควบคุมลิฟต เครื่องมือแพทย ฯลฯ มีไมโครชิปฝงตัวอยูในผลิตภัณฑนั้น เพื่อให
ทําหนาที่ทางอิเล็กทรอนิกสตามที่ตองการ กฎหมายตางประเทศที่ตราขึ้นเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพัน ก็ครอบคลุมไปถึง embedded systems ดวย เชน Small Business Year 2000
Readiness Act ของสหรัฐอเมริกา ซึง่ มีบทนิยาม “ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน” ก็กลาวถึง
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embedded systems ดวย1 และ Philippine Year 2000 Disclosure and Readiness Act ซึง่ เรียก
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. 2000 โดยใชคาว
ํ า "Y2K bug" or "Millennium bug" ก็กลาวถึง embedded
2
systems ดวย
(2) บทนิยาม "ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน" กําหนดขึน้ ตามแนวทางสากล
ทัง้ นี้ กฎหมายตางประเทศทีม่ กี ารกลาวถึงปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน มักจะนิยามลักษณะของ
ปญหานี้โดยมีสาระคลายกัน ซึ่งสาระที่สําคัญมีดงั นี้
(ก) ตองมีความผิดพลาดจากการประมวลผล (processing) การรับ หรือการสง
ขอมูล
(ข) ขอมูลตาม (ก) ตองเปนขอมูลที่มีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ
วันที่ (date-dependent data)
(ค) สาเหตุของความผิดพลาดตาม (ก) เกิดจากการเปลี่ยนศตวรรษที่ 20 ไปสู
ศตวรรษที่ 21 (หรือเปลี่ยน ค.ศ. 1999 เปน ค.ศ. 2000) หรือเกิดจากการบงชี้หรือคํานวณปอธิกสุรธิน3

1

The term “Year 2000 computer problem” means, with respect to information technology, and embedded systems, any
problem that adversely effects …”: โปรดดูเนื้อความเต็มในเชิงอรรถที่ 3

2

โปรดดูเชิงอรรถที่ 3

3

ตัวอยางนิยาม Y2K Problem ในกฎหมายของตางประเทศ เชน
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Small Business Year 2000 Readiness Act:
The term “Year 2000 computer problem” means, with respect to information technology, and embedded
systems, any problem that adversely effects the processing (including calculating, comparing, sequencing, displaying, or
storing), transmitting, or receiving of date-dependent data –
(I) from, into, or between—
(aa) the 20th or 21st centuries; or
(bb) the years 1999 and 2000; or
(II) with regard to leap year calculations.”
- Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act:
The term “year 2000 processing” means the processing (including calculating, comparing, sequencing,
displaying, or storing), transmitting, or receiving of date data from, into, and between the 20th and 21st centuries, and during
the years 1999 and 2000, and leap year calculations.
(2) ประเทศออสเตรเลีย
Year 2000 Information Disclosure Act 1999 (Commonwealth) ใหคํานิยามทีค่ ลายกับคํานิยามในกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกามาก โดยนิยามดังนี้
“Year 2000 processing” means the processing (including calculating, comparing, sequencing, displaying, or
storing), transmitting, or receiving of date data (whether or not the date data relates to the year 2000)."
(3) ประเทศฟลปิ ปนส
Philippine Year 2000 Disclosure and Readiness Act 1998
"Y2K bug" or "Millennium bug" shall refer to the inability of computer-based systems and products which include
software and hardware, and products with embedded systems hereafter referred to as "systems and products" to function
properly at the turn of century.
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ดังนัน้ รางพระราชกําหนดฯ นีจ้ งึ กําหนดบทนิยาม “ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน” ใหหมายความวา “ปญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของคอมพิวเตอรในการประมวลผล การ
สงหรือการรับขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับวันที่ในหรือภายหลัง ค.ศ. สองพัน โดยเปนผลหรือสืบเนื่องจาก
การเปลี่ยนคริสตศักราชหนึ่งพันเการอยเกาสิบเกาเปนคริสตศักราชสองพัน ไมวาจะเกิดขึ้นกอน ระหวาง
หรือภายหลังการเปลี่ยนคริสตศักราชดังกลาว” บทนิยามดังกลาวมิไดกลาวถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะของความไมสามารถบงชีห้ รือคํานวณปอธิกสุรธิน แตการไมกลาวถึงความในสวนนี้ ก็เพราะวา
ขอความที่กลาวถึงความผิดพลาดที่เปนผลหรือที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนคริสตศักราชหนึ่งพันเการอย
เกาสิบเกาเปนคริสตศักราชสองพันมีความหมายครอบคลุมถึงความผิดพลาดในการบงชี้หรือคํานวณ
ปอธิกสุรธินอยูแลว (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 3)
(3) บทนิยาม "ผูประกอบการคอมพิวเตอร" เนื่องจากในทางปฏิบัติ กลุมผูประกอบ
การที่เกี่ยวของกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน มีอยู 2 กลุม คือ
กลุม แรก ผูผลิต ผูน ําเขา หรือผูจ ําหนายคอมพิวเตอร (คําวา “จําหนาย” มิได
หมายถึงการขายเทานั้น แตมีความหมายรวมถึงการขาย ใหเชา ใหเชาซื้อ ฯลฯ ดวย) และ
กลุมที่สอง ผูประกอบธุรกิจที่ใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ โดยทั่วไปแลว
บุคคลในกลุมนี้ก็คือผูประกอบการทั่วไปที่ใชระบบคอมพิวเตอร ซึง่ มีทง้ั ทีอ่ ยูใ นภาครัฐและภาคเอกชน
เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทสายการบิน หรือรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนตน
ดังนัน้ นิยาม "ผูประกอบการคอมพิวเตอร" จึงไดกาหนดให
ํ
ครอบคลุมกลุม
บุคคลทั้ง 2 กลุม ทัง้ นี้ คําวา “ผูผลิต ผูน ําเขา หรือผูจําหนายคอมพิวเตอร” มุงสื่อความหมายถึงบุคคล
กลุม แรก และคําวา “ผูป ระกอบการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐที่ใชคอมพิวเตอรในการดําเนิน
กิจการ” มุงประสงคใหหมายถึงบุคคลกลุมที่สองขางตน (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 3)
(4) บทนิยาม "ความพรอมสําหรับปฏิบตั กิ าร ค.ศ. สองพัน" เปนบทนิยามที่อธิบาย
ถึงลักษณะที่เรียกกันในภาษาอังกฤษวา Y2K Readiness และ Y2K Compliance โดยลักษณะที่สําคัญ
ของ "ความพรอมสําหรับปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน" อยูที่ความสามารถของคอมพิวเตอรในการ
ประมวลผล การรับหรือสงขอมูลในสภาพที่พรอมที่จะปฏิบัติการในหรือภายหลัง ค.ศ. สองพัน และความ
สามารถของผูป ระกอบการในการดําเนินกิจการของตนในหรือภายหลัง ค.ศ. สองพัน ไดอยางตอเนื่อง
ทัง้ นี้ "ความพรอมสําหรับปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน" ดังกลาวจะตองมีแผนสํารองฉุกเฉิน (contingency
plan) ในกรณีที่ปรากฏวาคอมพิวเตอรไมสามารถปฏิบัติการดังกลาวได (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 3)
(5) เนือ่ งจากในรางพระราชกําหนดฯ นี้ ไดมีการกลาวถึงคําวา “แผนสํารองฉุกเฉิน”
ไวหลายแหง ซึ่งคําวาแผนสํารองฉุกเฉินเปนคําศัพททางเทคนิคที่แปลมาจากภาษาอังกฤษวา
“contingency plan” ยังไมมกี ารบัญญัติคํานิยามไวในกฎหมายอื่น แตเปนคําที่วงการคอมพิวเตอร
ทราบกันโดยทั่วไปวา หมายความถึง แผนปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพัน เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถปฏิบัติการตอไปไดอยางตอเนื่อง หรือเพื่อใหกิจการของ
ผูประกอบการคอมพิวเตอรสามารถดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง ซึง่ แผนสํารองฉุกเฉินนี้อาจประกอบ
ดวยขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ที่อาจจะเกิดขึ้นแกคอมพิวเตอรหรือกิจการของ
Version 5 : Y2K Committee : 17 กันยายน 2542

5
ผูประกอบการคอมพิวเตอร การปองกัน การแกไข และการบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ปญหาดังกลาว หรือขอมูลคําแนะนําอื่นใดที่จะชวยใหคอมพิวเตอรสามารถทํางานได หรือทําใหกิจการ
ของผูประกอบการคอมพิวเตอรดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง แมประสิทธิภาพการทํางานหรือการให
บริการจะลดลงบางก็ตาม
(6) บทนิยาม "การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน" บัญญัติ
ขึ้นเพื่ออธิบายลักษณะของขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน (ซึง่ กฎหมายสงเสริมและ
จูงใจใหผปู ระกอบการเปดเผยขอมูลเพือ่ ประโยชนของสาธารณชน) บทนิยามนี้มีความหมายกวาง
เนื่องจากลงทายดวยวลีที่วา "รวมทัง้ ขอมูลทํานองเดียวกัน" ซี่งมีความหมายถึงขอมูลใดก็ตามที่เกี่ยวกับ
สถานภาพของปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันในคอมพิวเตอรที่ผูประกอบการผลิต นําเขา จําหนาย
หรือนํามาใชในกิจการของตน (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 3)
(7) บทนิยาม “กิจการสาธารณูปโภค” เนือ่ งจากกิจการสาธารณูปโภค (ซึง่ อาจเปน
กิจการของภาครัฐและภาคเอกชนก็ได) เปนกิจการที่กระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
ความปลอดภัยสาธารณะ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นรางพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้
จึงไดกาหนดภาระหน
ํ
าที่เปนพิเศษใหแกผูประกอบการคอมพิวเตอรที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภค
ตองปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากกวาผูประกอบการคอมพิวเตอรโดยทั่วไป เชน ตามรางพระราชกําหนดฯ มาตรา
4 วรรค 3 (การแจงกําหนดเวลาทีค่ าดวาจะแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน แลวเสร็จ) และ
มาตรา 11 (การจัดใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบตั กิ าร ค.ศ. สองพัน ในระยะเวลาอันสั้นกวา
ผูประกอบการคอมพิวเตอรโดยทั่วไป หากมีการเปดเผยไวในตอนแรกวากิจการของตนมีความพรอม
สําหรับการปฏิบตั กิ าร ค.ศ. สองพัน แตภายหลังมิไดเปนเชนนั้น)
อยางไรก็ตาม กรณีอาจมีผูประกอบการคอมพิวเตอรบางรายที่ไมควรกําหนด
เปนผูป ระกอบการคอมพิวเตอรทป่ี ระกอบกิจการสาธารณูปโภค ซึ่งหากคณะกรรมการประสานงาน
การแกไขปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000 เห็นชอบดวย ก็จะไดมีคําสั่งกําหนดยกเวนได
(8) บทนิยาม "คณะกรรมการ" ไดกาหนดให
ํ
หมายความถึง "คณะกรรมการ
ประสานงานการแกไขปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000" ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งไวแลวเมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2541 (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 3) การกําหนดบทนิยามนีเ้ นือ่ งจากรางพระราชกําหนดฯ
นี้มีบทบัญญัติที่ใหอานาจหน
ํ
าที่คณะกรรมการดังกลาวในการกําหนดเกีย่ วกับบุคคลทีจ่ ะเปนผูจ ดั ทํา
ทะเบียนและประกาศรายชื่อของผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพันตามกฎหมายนี้ เพื่อคุมครองประโยชนของผูบริโภคและประโยชนสาธารณะดวย 4
2.4 การสงเสริมใหผูประกอบการคอมพิวเตอรสมัครใจเปดเผยขอมูล
2.4.1 หลักทั่วไป
รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 4 ถึง มาตรา 6 เปนบทบัญญัตทิ ม่ี งุ สรางแรงจูงใจ
(incentive หรือ encouragement) ใหผูประกอบการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน เพื่อใหผูบริโภคและสาธารณชนไดรับประโยชนจากการเปดเผยขอมูลดังกลาว ทั้งในแงของการ

4

ดูรางพระราชกําหนดฯ มาตรา 5
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ตัดสินใจเขาติดตอหรือทําสัญญากับผูประกอบการคอมพิวเตอรและในแงของการเตรียมตัวหรือดําเนิน
การปองกันและแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอรของ
ผูประกอบการคอมพิวเตอร ตลอดจนสามารถลดผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการฟองรองคดี
เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ลงไดดวย
เพื่อใหมาตรการจูงใจตามกฎหมายนี้บรรลุวัตถุประสงค รางพระราชกําหนดฯ
มาตรา 4 จึงกําหนดใหผูประกอบการสมัครใจเปดเผยขอมูลเกี่ยวปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
สําหรับคอมพิวเตอรทต่ี นผลิต นําเขา จําหนายหรือนํามาใชในกิจการของตน และเมื่อไดเปดเผยขอมูล
ดังกลาวแลวก็จะไดรับการยกเวนความรับผิดทางแพงตามรางพระราชกําหนดฯ มาตรา 6 ซึง่ จะไดกลาว
ตอไป 5
อยางไรก็ตาม ผูประกอบการที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน ทีจ่ ะไดรบั ประโยชนในแงของการยกเวนความรับผิดทางแพงตามกฎหมายฉบับนี้ จะตอง
เปดเผยขอมูลโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด ซึง่ มีดงั นี้
ประการแรก ตองเปดเผยโดยใชวิธีการตามที่กําหนดในรางพระราชกําหนดฯ
มาตรา 4 วรรคสอง กลาวคือ ตองกระทําเปนหนังสือ หรือจัดเก็บขอมูลที่จะเปดเผยไวในอุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลที่สามารถนําขอมูลที่จัดเก็บนั้นมาพิมพเปนหนังสือได หรือกระทําการโดยการสื่อสารขอความโดย
อาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน โดยทางโทรสาร หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ขอกําหนดเกี่ยวกับ
วิธีการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดเปนวิธีการที่มีความยืดหยุนและสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน
จึงไมนาจะสรางความยุงยากใหผูประกอบการ ในกฎหมายตางประเทศก็กําหนดในลักษณะที่สอดคลอง
กับเทคโนโลยีในปจจุบนั เชน ใน Section 8 (1) (f) ของ Year 2000 Information Disclosure Act 1999
(Commonwealth) ของประเทศออสเตรเลีย6 เปนตน
ประการทีส่ อง ตองระบุรายละเอียดตาง ๆ ทีร่ ะบุในรางพระราชกําหนดฯ
มาตรา 4 วรรคสอง (1) ถึง (4) ซึ่งรายละเอียดเหลานี้เปนเพียงขอกําหนดขั้นตํ่า (minimum
requirements) กลาวคือ ผูประกอบการอาจสมัครใจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
โดยระบุรายละเอียดมากกวาที่กําหนดในอนุมาตรา (1) ถึง (4) ก็ได (ซึ่งหากมีการระบุรายละเอียด
มากกวาเกณฑขน้ั ตํ่าดังกลาว บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการยกเวนความรับผิดทางแพงสําหรับขอมูลที่
เปดเผยก็จะใชบังคับขยายไปถึงขอมูลในสวนที่เปดเผยเกินกวาเกณฑขั้นตํ่านั้นดวยเชนกัน) ขอมูลที่ตอง
เปดเผยตามขอกําหนดขัน้ ตํ่าตามกฎหมายนี้ มีดังตอไปนี้ คือ

5

ดูหนา 9
Section 8(1) (f) ของ Year 2000 Information Disclosure Act 1999 (Commonwealth) ของประเทศออสเตรเลียกําหนดดังนี้ “Year
2000 disclosure statement is a statement that (inter alia) (f) satisfies one of the following conditions:
(i) The statement is made in writing;
(ii) The statement is made in a data storage device and is capable of reproducing in writing from that device (with
or without the aid of any other article or device);
(iii) The statement is made by way of an electronic communication of writing. (ซึ่งคําวา “electronic communication of
writing” ไดรับการนิยามวา “a communication of writing by means of guided and/or unguided electromagnetic energy (for
example, a facsimile transmission or electronic mail)”.
Version 5 : Y2K Committee : 17 กันยายน 2542
6

7
(1) ชื่อผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูล ทัง้ นี้ เพื่อใหสาธารชนทราบ
วาผูเปดเผยขอมูลเปนใคร นอกจากนี้ เนื่องจากในบางกรณีขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สอง
พันที่ผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยนั้น มิใชเปนขอมูลที่ผูประกอบการรายนั้นจัดทําขึ้นเอง แตไดมา
จากแหลงอื่นหรือจากบุคคลอื่น (เชน จากบริษัทผูผลิตหรือผูสงออกในตางประเทศ) กฎหมายจึงกําหนด
ใหตองระบุแหลงขอมูลหรือผูใหขอมูลดวย เพื่อใหสาธารณชนทราบและใชประกอบในการตัดสินใจ
(2) ประเภทของผลิตภัณฑหรือกิจการของผูประกอบการคอมพิวเตอร
(3) สถานภาพของปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน การดําเนินการและวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ของผลิตภัณฑหรือกิจการของ
ผูประกอบการคอมพิวเตอร
(4) ขอแนะนําเกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนพึงปฏิบัติกรณีที่ผลิตภัณฑหรือกิจการ
ดังกลาวมีปญ
 หาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 4 วรรคสอง (1) ถึง (4))
อนึ่ง เนื่องจากกิจการสาธารณูปโภคเปนกิจการที่มีผลกระทบตอประชาชนและ
ประเทศชาติโดยสวนรวม ซึ่งหากกิจการดังกลาวมีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน แลว ก็จะสรางความ
เดือดรอนมาก ดังนั้นเพื่อสรางความปลอดภัยใหแกประชาชนและประเทศชาติ กฎหมายจึงกําหนดให
ผูป ระกอบกิจการสาธารณูปโภคทีป่ ระสงคจะไดรบั ประโยชนตามกฎหมายนีต้ อ งเปดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับกําหนดระยะเวลาทีค่ าดวาจะสามารถแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน แลวเสร็จดวย ทัง้ นี้
เพื่อใหประชาชนทราบวา ควรจะตองเตรียมพรอมรับสถานการณในกรณีที่สาธารณูปโภคขาดแคลนได
อยางไร เพียงใด (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 4 วรรคสาม)
ประการทีส่ าม ผูประกอบการคอมพิวเตอรที่สมัครใจเปดเผยขอมูลจะตองจัด
สงขอมูลที่เปดเผยนั้นไปใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประสานงานการแกไข
ปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000 เพื่อใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ดังกลาว จัด
ทําทะเบียนและประกาศรายชื่อของผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูลตามกฎหมายนี้ รวมทั้งให
จัดเก็บขอมูลดังกลาวเพื่อใหสาธารณชนตรวจสอบและอางเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได ขอ
กําหนดนี้มีขึ้นเพื่อคุมครองผูบริโภคนั่นเอง (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 5) 7
2.4.2 ประโยชนและผลทางกฎหมายของการสมัครใจเปดเผยขอมูล
2.4.2.1 การไดรบั การยกเวนความรับผิดทางแพง
เพื่อใหมาตรการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผย

7

บางประเทศมีกระบวนการตรวจสอบ (audit) ความถูกตองของขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันที่ผูประกอบการ
คอมพิวเตอรเปดเผยตามกฎหมาย ในการนี้ รัฐอาจอนุญาต (accredit) ใหผูประกอบการภาคเอกชนรับดําเนินการตรวจสอบ ซึง่ ในการ
อนุญาตใหภาคเอกชนเขาดําเนินการดังกลาวนั้น หนวยงานภาครัฐจะตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผูต รวจสอบดวย ในการยก
รางพระราชกําหนดฯ นี้ คณะอนุกรรมการฯ ที่ยกรางพระราชกําหนดฯ เห็นวารัฐบาลอาจจะไมมีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอที่จะ
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยหรือในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ
ภาคเอกชนที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ดังนัน้ รางพระราช
กําหนดฯ นี้ จึงไดกาหนดเพี
ํ
ยงใหมกี ารจัดทําทะเบียนรายชื่อของผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูล และใหรวบรวมและจัดเก็บ
ขอมูลดังกลาวเพื่อใหสาธารณชนตรวจสอบและอางเปนพยานหลักฐานในศาลกันเอง
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ขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน บรรลุวัตถุประสงค รางพระราชกําหนดฯ นีจ้ งึ ยกเวน
ความรับผิดทางแพง (civil liability) ใหแกผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูลดังกลาวโดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในรางพระราชกําหนดฯ มาตรา 4 และมาตรา 5 ขางตน
อยางไรก็ตาม กฎหมายจะยกเวนความรับผิดใหเฉพาะผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูล
กอนวันที่ 1 ธันวาคม 2542 เทานั้น ทัง้ นี้ เพื่อประโยชนของผูบริโภคและประโยชนสาธารณะ การยกเวน
ความรับผิดในที่นี้เปนการยกเวนความรับผิดทางแพงเทานั้น ซึ่งเปนความรับผิดในความเสียหายที่เกิด
จากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน และผูประกอบการคอมพิวเตอรจะไดรับการยกเวนความรับผิด
เฉพาะเมื่อการเปดเผยขอมูลของตนไดกระทําโดยปราศจากพฤติการณทไ่ี มสจุ ริต และปราศจากความ
ประมาทเลินเลอ ซึ่งจะกลาวตอไปใน 2.4.2.2
ตัวอยางของการไดรับการยกเวนความรับผิดทางแพงตามรางพระราช
กําหนดฯ มาตรา 5 มีหลายกรณีดว ยกัน เปนตนวา เมื่อผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน โดยสุจริตและใชความระมัดระวังอันพึงคาดหมายไดจากวิสัย
ของผูประกอบการคอมพิวเตอรนั้นแลว ก็จะไมถูกฟองใหรับผิดทางแพง ไมวาขอมูลที่เปดเผยนั้นจะเปน
ความจริงหรือจะมีความคลาดเคลือ่ นจากความจริงในสาระสําคัญหรือไมกต็ าม เชน กิจการธนาคารจะไม
ตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการชําระหนี้ลาชาเนื่องจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หรือ
ผูขายจะไมถูกฟองบอกลางสัญญาโดยเหตุของกลฉอฉลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในกรณีที่
ปรากฏวาขอมูลทีเ่ ปดเผยกอนการทําสัญญานั้นคลาดเคลื่อนจากความจริง อีกตัวอยางหนึ่ง หาก
ผูป ระกอบการนําชิ้นสวนที่ผูประกอบการรายอื่นผลิตมาประกอบในผลิตภัณฑที่ตนผลิตและไดเปดเผย
ขอมูลไปโดยสุจริตวาชิ้นสวนที่นํามาประกอบนั้นมีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ก็จะไมถูกผูผลิต
ชิ้นสวนนั้นฟองเรียกคาเสียหายในมูลละเมิดโดยอางวาเปนการหมิ่นประมาทตามมาตรา 423 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน
2.4.2.2 การไมไดรับการยกเวนความรับผิดในพฤติการณไมสุจริตหรือไมใช
ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายไดจากวิสัยของผูประกอบกิจการประเภทนั้น
แมกฎหมายจะสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน โดยไดรบั ความเชือ่ มัน่ ตามกฎหมายวา ผูประกอบการ
คอมพิวเตอรนั้นจะไมถูกฟองหรือเรียกรองใหรับผิดทางแพงในความเสียหายอันเกิดจากปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน และขอมูลที่เปดเผย แตกฎหมายก็ไมคุมครองผูประกอบการซึ่งเปดเผยขอมูล
โดยไมสุจริตหรือโดยไมใชความระมัดระวังอันพึงคาดหมายไดจากวิสัยของผูประกอบกิจการประเภทนั้น
ในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปดเผย รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 6 จึงระบุพฤติการณที่
ผูประกอบการคอมพิวเตอรไมไดรับการยกเวนความรับผิดไว 3 กรณี คือ
(1) รูวาขอมูลที่เปดเผยคลาดเคลื่อนหรือไมเปนความจริง
(2) เจตนาฉอฉลคูก รณีหรือประชาชน
(3) ไมใชความระมัดระวังอันพึงคาดหมายไดจากวิสัยของประกอบ
กิจการประเภทนั้นในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปดเผย (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 6 (1)
ถึง (3))
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ในกฎหมายของประเทศที่ตรากฎหมายวาดวยการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ก็มีหลักการยกเวนความรับผิดในทํานองเดียวกัน กลาวคือ จะ
ยกเวนความรับผิดทางแพงใหผูประกอบการที่เปดเผยขอมูลโดยสุจริตและใชความระมัดระวังอันพึง
คาดหมายไดจากวิสัยของผูประกอบกิจการประเภทนั้นในการดําเนินการเพือ่ ใหไดมาซึง่ ขอมูลทีเ่ ปดเผย
เทานัน้ อนึ่ง แมพฤติการณที่ไมสุจริตและพฤติการณที่แสดงถึงการไมใชความระมัดระวังนั้น จะเปน
พฤติการณคนละอยางกัน แตคําอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายในตางประเทศมักจะเรียกพฤติการณดัง
กลาวรวม ๆ กันวา “พฤติการณที่ไมสุจริต” ดังนัน้ การยกเวนความรับผิดทางแพงใหผูเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน จึงมักเรียกกันวา “การยกเวนความรับผิดใหผเู ปดเผย
ขอมูลโดยสุจริต” 8
2.4.2.3 การไมกระทบกระเทือนนิตสิ มั พันธทางสัญญาระหวางคูก รณี
การหลุดพนความรับผิดทางแพงตามรางพระราชกําหนดฯ มาตรา 6
จะไมมีผลกระทบกระเทือนตอความผูกพันที่คูกรณีมีตอกันตามสัญญา ทัง้ นี้ เนื่องจากเมื่อบุคคลไดทํา
ความตกลงตอกันเปนประการใดโดยไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแลว
คูกรณีก็จะตองปฏิบัติตอกันตามที่ไดตกลงกันและจะอางบทบัญญัติของกฎหมายมาเปนเหตุใหตน
หลุดพนจากความผูกพันตามสัญญาไมได ดวยเหตุนี้ ความในวรรคสองของรางพระราชกําหนดฯ
มาตรา 6 จึงกําหนดใหการหลุดพนจากความรับผิดทางแพงตามรางพระราชกําหนดฯ มาตรา 6 วรรค
หนึง่ ไมเปนเหตุใหผูประกอบการคอมพิวเตอรหลุดพนจากขอผูกพันตามมูลหนี้เดิม หรือคํารับรองตาม
ขอสัญญาวาผลิตภัณฑหรือกิจการของผูประกอบการคอมพิวเตอรปราศจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน หรือมีความพรอมสําหรับปฏิบตั ิการ ค.ศ. สองพัน ดังนั้นในกรณีที่คูกรณีไดมีขอตกลงกันไวเปน
พิเศษเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินคา โดยตกลงใหสินคาตองปราศจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
โดยเด็ดขาด หรือมีความพรอมสําหรับปฏิบตั ิการ ค.ศ. สองพัน (ซึ่งในทางปฏิบัติคูสัญญามักกําหนด
บทนิยามของปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน กันไวในสัญญา ซึง่ อาจแตกตางจากบทนิยามทีก่ ฎหมาย
นีก้ ําหนด) คูสัญญาก็ตองปฏิบัติตามนั้น หากผูประกอบการคอมพิวเตอรซึ่งเปนคูสัญญาไดใหคํารับรอง
วาคอมพิวเตอรของตนไมมีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หรือมีความพรอมสําหรับปฏิบัติการ ค.ศ.
สองพัน แตตอ มาปรากฏวามีปญ
 หาดังกลาว ผูประกอบการคอมพิวเตอรนั้นจะยกรางพระราชกําหนดฯ
มาตรา 6 มาเปนขออางใหตนหลุดพนจากความรับผิดไมได ในกรณีเชนวานั้น ผูป ระกอบการ
8

ตัวอยางของบทบัญญัติในกฎหมายตางประเทศ เชน:
- Section 4 ของ Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา: “… the matter
of the year 2000 statement shall not be liable under Federal or State law with respect to that year 2000 statement unless …
the year 2000 statement was material; and … the maker made the year 2000 statement with actual knowledge that
the year 2000 was false, inaccurate, or misleading with intent to deceive or mislead, or with reckless disregard as to
the accuracy of the year 2000 statement…” (ตัวอักษรเนนทําขึ้นเองโดยผูจัดทําบันทึกประกอบนี)้
- Section 10 และ Section 11 ของ Year 2000 Information Disclosure Act 1999 ของประเทศออสเตรเลีย
(Commonwealth): “No civil action lies against a person for or in relation to any matter or thing arising out of, or incidental to,
the making of a Year 2000 disclosure statement” และ “The rules … do not apply to a person (the first person) if the
Year 2000 disclosure statement was false or misleading in a material particular and the first person knew that the
statement was false or misleading in a material particular, or was reckless as to whether the statement was false or
misleading in a material particular … ”
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คอมพิวเตอรยังคงตองรับผิดจากการที่คอมพิวเตอรของตนมีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ใน
กฎหมายของตางประเทศก็ไดบัญญัติหลักการทํานองเดียวกันไวดวย เชน Section 4 (e) ของ Year
2000 Information and Readiness Disclosure Act9 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Section 11 (2)
ของ Year 2000 Information Disclosure Act 1999 (Commonwealth)10 ของประเทศออสเตรเลีย
เปนตน
2.4.2.4 การไมหลุดพนความรับผิดในความเสียหายตอชีวติ รางกาย อนามัย
หรือเสรีภาพ
ความรับผิดอีกประการหนึ่งที่ผูประกอบการคอมพิวเตอรมิไดรับการ
ยกเวนตามรางพระราชกําหนดฯ นีค้ อื ความรับผิดในความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย หรือ
เสรีภาพ ทัง้ นี้ เนื่องจากเปนความเสียหายที่เกิดกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล ซึง่ หากจะ
ยกเวนความรับผิดใหผูประกอบการคอมพิวเตอรแลว ก็จะเปนการไมเหมาะสมอยางยิง่ ดังนั้นแม
ผูประกอบการคอมพิวเตอรจะเปดเผยขอมูลโดยสุจริตและมิไดประมาทเลินเลอ ผูป ระกอบการ
คอมพิวเตอรก็จะไมหลุดพนจากความรับผิดในความเสียหายที่เกิดตอชีวิต รางกาย หรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่นตามรางพระราชกําหนดฯ นี้ เชน หากผูบ ริโภคหรือประชาชนถึงแกความตายหรือไดรบั
อันตรายตอรางกายโดยเหตุที่ลิฟทหรือเครื่องมือแพทยทํางานผิดพลาดอันเนื่องมาจากปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ผูประกอบการคอมพิวเตอรที่ผลิต นําเขา จําหนายหรือใชคอมพิวเตอรนั้นใน
กิจการของตน ก็อาจจะตองรับผิดในความเสียหายนั้นไดโดยจะตองไปพิจารณาความรับผิดตาม
กฎหมายในเรือ่ งนัน้ ๆ ตอไป
กฎหมายวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ในตางประเทศมิไดมี
บทบัญญัติทํานองนี้โดยตรง เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแลวจะมีกฎหมายวาดวยความรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ (Product Liability) อยูแลว กฎหมายดังกลาวไดกําหนดความรับผิดของ
ผูผลิต ผูน ําเขาหรือผูจ ําหนายผลิตภัณฑในกรณีที่บุคคลไดรับความเสียหายจากผลิตภัณฑ ในประเทศ
ซึง่ เปนสมาชิกของสหภาพยุโรป กฎหมายวาดวยความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ (ซึง่
อนุวัติการตาม Directive 85/374/EEC) ไดกําหนดใหผไู ดรบั ความเสียหาย (ไมวาจะเปนบุคคลที่มีนิติ
สัมพันธทางสัญญากับผูผลิต ผูน ําเขา หรือผูจ ําหนาย หรือไมก็ตาม) สามารถเรียกรองใหผูผลิต ผูน ําเขา
หรือผูจ ําหนายผลิตภัณฑรับผิดในความเสียหายที่เกิดตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินได ทัง้ นี้ กฎหมาย
จะกําหนดใหผูผลิต ผูน ําเขา หรือผูจ ําหนายเปนผูพิสูจนหักลางวาความเสียหายที่เกิดขึ้นมิไดเกิดจาก
ผลิตภัณฑของตนเพราะโดยปกติแลว ผูบริโภคจะไมอยูในสถานะที่จะพิสูจนเกี่ยวกับสาเหตุของความ
เสียหายได และผูผลิต ผูน ําเขา หรือผูจ ําหนายจะเปนผูรูขอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีการ

9

10

(e) LIMITATION ON EFFECT OF YEAR 2000 STATEMENTS.
(1) In GENERAL.−In any covered action, a year 2000 statement shall not be interpreted or construed as an amendment
to or alteration of a contract or warranty, whether entered into by or approved for a public or private entity.

The rules in section 10 do not apply to a Year 2000 disclosure statement if:
(a) the Year 2000 disclosure statement was made in fulfilment of an obligation imposed under a contract; or
(b) the Year 2000 disclosure statement was made in fulfilment of an obligation imposed under a law of the
Commonwealth, a State or a Territory.
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กลาวอางวากอใหเกิดความเสียหาย จึงควรเปนฝายทีร่ บั ภาระการพิสจู น กฎหมายยังกําหนดใหผูผลิต
หรือผูนําเขาเปนผูรับผิดกอน แตหากไมสามารถระบุตัวผูผลิตและผูนําเขาแลว กฎหมายก็ไดกาหนดให
ํ
เรียกรองเอาจากผูจําหนายได ซึง่ หากผูจ ําหนายไมประสงคที่จะรับผิด ก็จะตองพิสูจนใหทราบถึงบุคคล
ที่เปนผูผลิตหรือนําเขาผลิตภัณฑที่ถูกกลาวอางวากอใหเกิดความเสียหาย อยางไรก็ตาม รางพระราช
กําหนดฯ นี้ มิไดนําเอาหลักการเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหายจากผลิตภัณฑดังที่ปรากฏใน
ตางประเทศมาใชโดยตรงทั้งหมด เพราะยังเปนแนวความคิดใหมสาหรั
ํ บกฎหมายไทยซึง่ ควรจะไดรบั
การพัฒนาใหเปนหลักทั่วไปในโอกาสตอไป รางพระราชกําหนดฯ นี้ เพียงแตกําหนดใหผูประกอบการ
ไมหลุดพนความรับผิดในความเสียหายที่เกิดแกชีวิต รางกาย อนามัย หรือเสรีภาพ สําหรับการการ
ฟองคดีนั้น ผูซึ่งไดรับความเสียหายก็อาจฟองตามกฎหมายวาดวยละเมิดเอง แตในเรื่องการพิสูจนนั้น
กฎหมายยังเห็นวาปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เปนปญหาทางเทคนิคขัน้ สูงมากและ
ผูบ ริโภคทัว่ ไปไมสามารถจะพิสจู นได รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 8 จึงกําหนดใหสันนิษฐานไวกอนวา
ผูประกอบการคอมพิวเตอรในคดีที่เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน มีหนาทีน่ ําสืบวาตนได
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวอันพึงจะไดรับประโยชนตามพระราชกําหนดนีแ้ ลว 11
2.5 การรองขอใหผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูล
เนื่องจากกฎหมายมิไดบังคับใหผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน แตไดกาหนดให
ํ
ผซู ง่ึ สมัครใจเปดเผยขอมูลไดรบั ประโยชนในแงของ
การไดรบั ยกเวนความรับผิดทางแพง จึงอาจมีผปู ระกอบการทีไ่ มสมัครใจเปดเผยขอมูล ดังนั้น กฎหมาย
จึงกําหนดใหผบู ริโภค กลุม ผูบ ริโภค หรือองคกรผูบริโภคขอใหผูประกอบการรองขอใหเปดเผยขอมูลได
ถาผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลตามคํารองขอตามหลักเกณฑในมาตรา 4 วรรคสองและ
วรรคสาม มาตรา 5 และมาตรา 6 ผูประกอบการคอมพิวเตอรก็จะไดรับประโยชนตามพระราชกําหนดนี้
ดวย
อยางไรก็ตาม เพื่อใหเปนหลักฐานอยางชัดแจง คํารองขอของผูบริโภค กลุม ผูบ ริโภค
หรือองคกรผูบริโภค ควรจะตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร และควรรองขอกอนวันที่ 16 พฤศจิกายน
2542 ดวย เพราะหากมีคํารองขอหลังจากนั้นผูประกอบการคอมพิวเตอรอาจเปดเผยขอมูลไมทันตาม
กําหนดเวลาตามที่ระบุในรางพระราชกําหนดมาตรา 6 คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2542 (รางพระราชกําหนดฯ
มาตรา 7)
2.6 ภาระการพิสูจนในคดีเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
ดังไดกลาวแลวขางตน ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เปนปญหาทางเทคนิคทีต่ อ ง
อาศัยความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการพิสูจนขอเท็จจริง ซึ่งโดยปกติแลว ผูบ ริโภคทัว่ ไปไม
สามารถพิสูจนได ซึง่ อาจเปนชองทางใหผปู ระกอบการหลุดพนจากความรับผิดไปโดยปริยายในทาง
ปฏิบตั ิ ดังนั้นเมื่อรางพระราชกําหนดฯ นี้ กําหนดใหผูประกอบการคอมพิวเตอรที่สมัครใจเปดเผยขอมูล
ไดรบั ประโยชนในแงของการไดรบั ยกเวนความรับผิดทางแพง จึงกําหนดใหผูประกอบการเปนผูมีหนาที่
นําสืบวาตนเองไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกําหนด เพือ่ ทีจ่ ะไดรบั ประโยชน
จากรางพระราชกําหนดฯ นี้ (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 8)
11

ดูขอ 2.6
Version 5 : Y2K Committee : 17 กันยายน 2542

12
การกําหนดขอสันนิษฐานทางกฎหมายดังกลาวอาจจะทําใหมีการกลั่นแกลงฟองรองกัน
(frivolous action) โดยเพียงกลาวอางวาความเสียหายเกิดจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ซึง่ จะ
ไมเปนธรรมตอผูประกอบการคอมพิวเตอร ดังนัน้ เพื่อปองกันการกลั่นแกลงฟองรองกันดังกลาว จึงได
กําหนดใหศาลไตสวนและวินิจฉัยเบื้องตนเสียกอนวา คําฟอง ขออาง หรือขอตอสูที่กลาวอางวาเกี่ยวกับ
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน มีความเกี่ยวของกับปญหานี้หรือไม (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 9
วรรคสอง) ซึง่ ในการดําเนินการไตสวนและวินจิ ฉัยเบือ้ งตนดังกลาว ศาลตองเรียกผูเ ชีย่ วชาญมาให
ถอยคําและอธิบายดวย (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 9 วรรคสาม)
2.7 ศาลที่อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันเปนปญหาทางเทคนิคทีม่ คี วามยุง ยากซับซอนและ
อาจจะมีการฟองรองกันมาก ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงตองเปนศาลที่สามารถ
พิจารณาพิพากษาคดีไดอยางรวดเร็วและมีความพรอมในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบพยาน
ปจจุบนั เปนทีป่ ระจักษกนั วา “ศาลทรัพยสนิ ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ” เปนศาลที่มีลักษณะ
ดังกลาว ในขณะทีก่ ารพิจารณาพิพากษาในศาลธรรมดายังมีความลาชาอยูม าก รางพระราชกําหนดฯ นี้
จึงกําหนดใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีที่เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หากในทองทีน่ น้ั ไดมศี าลทรัพยสนิ ทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศเปดดําเนินการแลว (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 9 วรรคหนึ่ง) บทบัญญัตินี้จะ
ชวยบรรเทาปญหาคดีรกโรงรกศาล (floodgate of litigation) ไดพอสมควร
อนึ่ง เพื่อปองกันมิใหมีการใชสิทธิฟองรองกันโดยไมสุจริต จึงกําหนดในวรรคสองให
ศาลไตสวนและวินิจฉัยเบื้องตนเสียกอนวาคําฟอง ขออาง หรือขอตอสูที่กลาวอางวาเกี่ยวกับปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันนัน้ มีความเกี่ยวของกับปญหาดังกลาวจริงหรือไม (รางพระราชกําหนดฯ
มาตรา 9 วรรคสอง) ในการนี้ ไดกําหนดใหศาลเรียกผูเ ชีย่ วชาญมาใหถอ ยคําและคําอธิบายดวย
เนือ่ งจากศาลไมมคี วามรูค วามเชีย่ วชาญทางเทคนิค (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 9 วรรคสาม)12
2.8 ขอยกเวนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
รางพระราชกําหนดฯ นีก้ ําหนดใหการทําซํ้าหรือดัดแปลงคอมพิวเตอรตามที่จําเปนเพื่อ
แกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หรือเพื่อปองกันหรือแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิด
ขึ้นจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตาม
กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือกฎหมายอื่นที่มุงคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ทัง้ นี้ เพื่อ
ใหผูที่จะไดรับความเสียหายสามารถแกไขโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือขอมูลที่ใชกับระบบคอมพิวเตอรได
โดยไมเปนการละเมิดสิทธิแตผเู ดียว (exclusive right) ของผูทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือผูที่ได
รับอนุญาตใหใชสิทธิ (licensee) หรือผูรับโอนสิทธิ (assignee) ดังกลาว (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา
10) หากไมมบี ทบัญญัตินแ้ี ลว ผูซ ง่ึ ทําการแกไขดังกลาวอาจจะถูกผูทรงสิทธิ ผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
หรือผูรับโอนสิทธิฟองรองได ซึ่งเหตุผลสําคัญของหลักการนี้ก็คือ เนื่องจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน เปนปญหาทีก่ ระทบตอกิจการและผูบ ริโภคในวงกวาง การที่กิจการและผูบริโภคซึ่งมีอยูเปน
จํานวนมากจะรองขอใหผูประกอบการคอมพิวเตอรหรือเจาของผลิตภัณฑคอมพิวเตอรดําเนินการแกไข
12

ในบางประเทศ มีการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อวางขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความในคดีเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
เชน Year 2000 Readiness and Responsibility Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน
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ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ยอมจะไมทนั การ และผูประกอบการคอมพิวเตอรหรือเจาของผลิต
ภัณฑคอมพิวเตอรเหลานั้นก็คงไมสามารถดําเนินการใหแกกจิ การและผูบ ริโภคไดทง้ั หมดอยางแนนอน
ดังนัน้ ดวยระยะเวลาอันจํากัดกฎหมายจึงไดใหสิทธิกิจการและผูบริโภคในการดําเนินการเองตามทีจ่ าํ
เปนเพื่อแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
2.9 ระยะเวลาผอนปรน
รางพระราชกําหนดฯ นีก้ ําหนดระยะเวลาผอนปรน (grace period) ที่ผูประกอบการ
คอมพิวเตอรสามารถดําเนินการแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ใหผซู ง่ึ ไดรบั ความเสียหายจาก
ปญหานี้ไดภายในระยะเวลาผอนปรนที่กําหนด ซึ่งเมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว ผูประกอบการ
คอมพิวเตอรที่กอใหเกิดปญหาแกผูบริโภคหรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเสียหายจากการที่คอมพิวเตอร
ของผูประกอบการคอมพิวเตอรมีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน (ในลักษณะทีไ่ มมคี วามพรอมสําหรับ
ปฏิบตั ิการ ค.ศ. สองพัน) ก็เปนอันหลุดพนจากความรับผิดในการชดใชคาเสียหายสําหรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ผูไดรับความเสียหายไมอาจฟองรองใหผูประกอบการคอมพิวเตอรชดใชคาเสียหายอีก และ
หากมีการฟองคดีเพื่อเรียกคาเสียหายแลว ใหศาลยกคําฟอง คํารอง หรือคําขอใด ๆ อันเกี่ยวกับปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน นัน้ เสีย มาตรการทางกฎหมายตามบทบัญญัตินี้เปนมาตรการหนึ่งที่จะ
ผอนคลายปญหาคดีรกศาลได 13
บุคคลทีจ่ ะไดรบั ประโยชนจากระยะเวลาผอนปรนตามรางพระราชกําหนดฯ นี้ คือ
ผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในรางพระราชกําหนดฯ นีโ้ ดยสุจริต14 (กลาวคือโดยปราศจากพฤติการณตามราง
พระราชกําหนดฯ มาตรา 6 (1) (2) หรือ (3)) โดยเปดเผยวาคอมพิวเตอรของตนมีความพรอมสําหรับ
ปฏิบตั ิการ ค.ศ. สองพัน แตปรากฏในภายหลังวา ไมมคี วามพรอมดังกลาว ทําใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลอื่น ในกรณีนก้ี ฎหมายกําหนดระยะเวลาผอนปรนไว 90 วัน นับแตวันที่รูถึงปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพัน แตหากเปนผูประกอบการคอมพิวเตอรที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภค กฎหมายกําหนด
ใหระยะเวลาผอนปรนมีเพียง 3 วันนับแตวันที่รูถึงปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เทานัน้ เพราะ
กิจการดังกลาวเปนกิจการที่มีผลกระทบกวางขวางตอประชาชนทั่วไป (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 11)
ดังไดกลาวขางตน ผูประกอบการคอมพิวเตอรซึ่งสมัครใจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน 15 จะไดรับการยกเวนความรับผิดทางแพงในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
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ในกฎหมายตางประเทศ มีการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขสภาพที่คดีที่เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน รกโรงรกศาล
แตกตางกันไป เชน กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหตองนําคดีที่เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันขึ้นสู
อนุญาโตตุลาการกอน เปนตน

ดูความหมายนัยอยางกวางของคําวา “สุจริต” ในหนา 10
คณะอนุกรรมการที่ยกรางพระราชกําหนดฯ นี้ไดพิจารณาดวยวาสมควรกําหนดบทบัญญัติที่บังคับใหผูผลิต หรือผูนําเขาคอมพิวเตอร
แสดงเครื่องหมายไวที่คอมพิวเตอร สิ่งบรรจุ คูมือการใช หรือแสดงขอความเตือนไวในโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีที่รูวาคอมพิวเตอรที่
ตนผลิตหรือนําเขามีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หรือไม ทั้งนี้ เพื่อใหผูบริโภคทราบถึงปญหาดังกลาว และชวยใหผูบริโภคตัดสินใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่อาจมีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ เห็นวา ไมมคี วามจําเปน
ตองมีบทบัญญัติเชนวานัน้ ในรางพระราชกําหนดฯ นี้ เนื่องจากผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 สามารถใช
อํานาจตามมาตรา 30 และมาตรา 31 ของกฎหมายดังกลาวประกาศใหคอมพิวเตอรเปนสินคาควบคุมฉลากไดอยูแลว บทบัญญัติมาตรา
30 และมาตรา 31 มีดงั นี้
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คอมพิวเตอรของตน (ตามรางพระราชกําหนดฯ มาตรา 6) ดังนัน้ การกําหนดในรางพระราชกําหนดฯ
มาตรา 11 ใหผูประกอบการคอมพิวเตอรตองดําเนินการแกไขปญหาในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวา
คอมพิวเตอรที่ตนเปดเผยวามีความพรอมสําหรับปฏิบตั ิการ ค.ศ. สองพัน ไมมคี วามพรอม
ดังกลาว ก็ยอ มมีความหมายวา ประโยชนที่ผูประกอบการคอมพิวเตอรไดรับจากการยกเวนความรับผิด
ทางแพงนั้นจะสิ้นสุดลงทันทีที่ปรากฏในภายหลังวาคอมพิวเตอรที่ตนไดเปดเผยวามีความพรอมสําหรับ
ปฏิบตั ิการ ค.ศ. สองพัน นัน้ มิไดมคี วามพรอมดังกลาว ในกรณีเชนวานี้ ผูประกอบการคอมพิวเตอรจะ
ไดรบั ประโยชนจากระยะเวลาผอนปรนทีก่ ฎหมายกําหนด ดวยเหตุนี้เอง รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 6
จึงมีความขึ้นตนวา “ภายใตบังคับมาตรา 11” สวนในกรณีที่ผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลโดย
สุจริตวา คอมพิวเตอรของตนยังไมมคี วามพรอมสําหรับปฏิบตั กิ าร ค.ศ. สองพัน นัน้ ผูประกอบการ
คอมพิวเตอรก็จะไดรับการยกเวนความรับผิดทางแพงตามรางพระราชกําหนดฯ มาตรา 6 โดยตลอด
เพราะผูประกอบการคอมพิวเตอรไดทําใหผูบริโภคหรือสาธารณชนตระหนักในความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นแลว และเมื่อไดรับการยกเวนความรับผิดตลอดไป ก็ไมมีกรณีที่จะใหระยะเวลาผอนปรน
แตอยางใด สําหรับกรณีทเ่ี ปนการเปดเผยขอมูลโดยไมสจุ ริตนัน้ ผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผย
ขอมูลก็จะไมไดรับการยกเวนความรับผิดตั้งแตตน แตในกรณีนผ้ี ซู ง่ึ กระทําการโดยไมสจุ ริตไมสมควรได
รับประโยชนจากระยะเวลาผอนปรน ดังนัน้ รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 11 จึงมีขอความวา “โดย
ปราศจากพฤติการณตามมาตรา 6 (1) (2) หรือ (3)”
สําหรับผูประกอบการคอมพิวเตอรที่มิไดสมัครใจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันตามกฎหมายนี้ ก็จะไมไดรบั ประโยชนจากกฎหมายนีแ้ ตประการใด และหาก
มีกรณีฟองรองเกิดขึ้น สิทธิหนาที่ของคูกรณีก็ยอมเปนไปตามหลักกฎหมายทั่วไป

มาตรา 30 ใหสินคาที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสินคาที่สั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพือ่
ขาย เปนสินคาทีค่ วบคุมฉลาก
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสินคาที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ปรากฏวามีสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ เนื่องในการใชสินคาหรือโดยสภาพของสินคา
นั้น หรือมีสินคาที่ประชาชนทั่วไปใชเปนประจํา ซึ่งการกําหนดฉลากของสินคานั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคในการที่จะทราบ
ขอเท็จจริงในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคานั้น แตสินคาดังกลาวไมเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวาดวยฉลากมี
อํานาจกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลากได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 31 ฉลากของสินคาทีค่ วบคุมฉลาก จะตองมีลกั ษณะ ดังตอไปนี้
(1) ใชขอความที่ตรงตอความจริงและไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา
(2) ตองระบุขอ ความดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
ใหผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนผูผลิตเพื่อขายหรือผูสั่งหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพือ่ ขายซึง่ สินคาทีค่ วบคุมฉลาก แลวแตกรณี
เปนผูจ ดั ทําฉลากกอนขาย และฉลากนั้นตองมีขอความดังกลาวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ ขอความตามวรรคหนึ่ง (2) (3) ตองจัดทําตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(กฎหมายฉบับนีไ้ ดนยิ าม "ฉลาก" ใหมีหมายความวา “รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทําใหปรากฏขอความเกี่ยวกับ
สินคา ซึ่งแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรกหรือรวมไวกับสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุ
สินคา และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคูมือสําหรับใชประกอบกับสินคา ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอ
บรรจุสินคานั้น”)
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2.10 ผูรักษาการตามกฎหมาย
เนือ่ งจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เปนปญหาทีม่ คี วามสําคัญระดับชาติ จึง
สมควรใหนายกรัฐมนตรีเปนผูร กั ษาการและมีอํานาจออกระเบียบหรือคําสัง่ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามพระราช
กําหนดนี้ (รางพระราชกําหนดฯ มาตรา 12)
17 กันยายน 2542
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