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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชกํ าหนดวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน

พ.ศ. ….

                    

หลักการ

ใหมีกฎหมายวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน

เหตุผล

โดยที่ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เปนปญหาสํ าคญัของประเทศ ซ่ึงจะทํ าใหเครื่อง
คอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ไมสามารถทํ างานไดหรือ
ทํ างานผิดพลาดเมื่อมีการเปลี่ยนคริสตศักราชหนึ่งพันเการอยเกาสิบเกาเปนคริสตศักราชสองพัน อัน
อาจสงผลกระทบและกอใหเกิดความเสียหายแกระบบไฟฟา  การประปา  การส่ือสารและโทรคมนาคม
การธนาคารและการบริการ  การคมนาคม  และความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
ประชาชน ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมใหผูประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใชคอมพิวเตอรในการ
ด ําเนินกิจการของตนไดรวมกันปองกันและแกไขผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว
จึงสมควรมีกฎหมายกํ าหนดสิทธิประโยชนที่ผูประกอบการนั้นควรจะไดรับ ในขณะเดียวกันก็ไดกํ าหนด
หลักการคุมครองสิทธิของประชาชนผูบริโภคไวตามสมควรดวย  และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จํ าเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจํ าเปนตองตราพระราชกํ าหนดน้ี
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ราง
พระราชกํ าหนด

วาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
พ.ศ. ….

___________________

……………………..
……………………………………….

………………………

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน

พระราชกํ าหนดน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทํ าได โดยอาศัย
อํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

มาตรา 1   พระราชกํ าหนดน้ีเรียกวา “พระราชกํ าหนดวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน พ.ศ. ….”

มาตรา 2   พระราชกํ าหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป และใหใชบังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

มาตรา 3  ในพระราชกํ าหนดน้ี

“คอมพิวเตอร” หมายความวา เครื่องคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอรและขอมูลที่ใชกับระบบคอมพิวเตอร อุปกรณที่เกี่ยวของกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือระบบ
คอมพิวเตอร และใหหมายความรวมถึงชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ฝงตัวอยูในผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีอาศัยวันท่ี
ในการประมวลผล
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“ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน” หมายความวา ปญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของ
คอมพิวเตอรในการประมวลผล การสงหรือการรับขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับวันที่ในหรือภายหลัง ค.ศ.
สองพัน โดยเปนผลหรือสืบเนื่องจากการเปลี่ยนคริสตศักราชหน่ึงพันเการอยเกาสิบเกาเปนคริสตศักราช
สองพัน ไมวาจะเกิดขึ้นกอน ระหวาง หรือภายหลังการเปลี่ยนคริสตศักราชดังกลาว

“ผูประกอบการคอมพิวเตอร” หมายความวา ผูผลิต ผูนํ าเขา หรือผูจํ าหนายคอมพิวเตอร
หรือผูประกอบการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐที่ใชคอมพิวเตอรในการดํ าเนินกิจการ

“ความพรอมสํ าหรับปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน” หมายความวา ความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการประมวลผล  การรับหรือสงขอมูลในสภาพท่ีพรอมท่ีจะปฏิบัติการในหรือภายหลัง
ค.ศ. สองพัน หรือความสามารถของผูประกอบการคอมพิวเตอรในการดํ าเนินกิจการของตนในหรือ
ภายหลัง ค.ศ. สองพัน ไดอยางตอเนื่อง โดยมีแผนสํ ารองฉุกเฉินในกรณีที่คอมพิวเตอรไมสามารถ
ปฏิบัติการเชนวานั้น

“แผนสํ ารองฉุกเฉิน” หมายความวา แผนปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเกี่ยวกับปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถปฏิบัติการตอไปไดอยางตอเนื่อง หรือเพื่อให
กิจการของผูประกอบการคอมพิวเตอรสามารถด ําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง

“การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน” หมายความวา การเปดเผย
หรือการใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน   ความพรอมสํ าหรับปฏิบัติการ ค.ศ.
สองพัน   การปองกันหรือแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน   การใหบริการหรือค ําแนะนํ าใน
การปองกันหรือแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน   ผลของความเสียหายอันเกิดจากปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน  หรือขอมูลทํ านองเดียวกัน

“กิจการสาธารณูปโภค”  หมายความวา  กิจการที่ใหบริการสาธารณะท่ีจัดทํ าเพื่ออ ํานวย
ประโยชนแกประชาชนในส่ิงอุปโภคท่ีจํ าเปนตอการดํ าเนินชีวติ  หรือกิจการที่เกี่ยวของกับความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ความปลอดภัยสาธารณะ  และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  เวนแต
กิจการที่คณะกรรมการก ําหนด

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการประสานงานการแกไขปญหาคอมพิวเตอร
ป ค.ศ. 2000 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งขึ้น

มาตรา 4   ผูประกอบการคอมพิวเตอรอาจเปดเผยใหผูบริโภคทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรที่ตนผลิต  นํ าเขา  จํ าหนาย  หรือนํ ามาใช
ในกิจการของตน

ในการเปดเผยขอมูลตามวรรคหน่ึง  ผูประกอบการคอมพิวเตอรตองกระทํ าเปนหนังสือหรือ
จัดเก็บขอมูลที่จะเปดเผยไวในอุปกรณจัดเก็บขอมูลท่ีสามารถนํ าขอมูลที่จัดเก็บนั้นมาพิมพเปนหนังสือ
ได หรือกระทํ าการโดยการสื่อสารขอความโดยอาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน โดยทางโทรสารหรือ
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ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และอยางนอยผูประกอบการคอมพิวเตอรตองระบุขอมูลเกี่ยวกับสิ่งดังตอไป
นี้ดวย

(1) ชื่อผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูล ในกรณีที่ขอมูลที่เปดเผยเปนขอมูลที่ได
มาจากบุคคลอืน่ ใหระบุแหลงขอมูลหรือผูใหขอมูลดวย

(2)  ประเภทของผลิตภัณฑหรือกิจการของผูประกอบการคอมพิวเตอร
(3) สถานภาพของปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน การดํ าเนินการและวิธีการด ําเนินการ

เกี่ยวกับการแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ของผลิตภัณฑหรือกิจการของผูประกอบการ
คอมพิวเตอร

(4) ขอแนะนํ าเก่ียวกับส่ิงท่ีประชาชนพึงปฏิบัติกรณีท่ีผลิตภัณฑหรือกิจการดังกลาวมี
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน

ในกรณีที่เปนการเปดเผยขอมูลโดยผูประกอบการคอมพิวเตอรที่ประกอบกิจการ
สาธารณูปโภค ขอมูลที่เปดเผยตองระบุกํ าหนดเวลาท่ีคาดวาจะสามารถแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน แลวเสร็จดวย

มาตรา  5   เมื่อผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน ตามมาตรา 4 แลว ใหจัดสงขอมูลที่เปดเผยนั้นไปใหหนวยงานของรัฐท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการเพื่อดํ าเนินการตอไปตามวรรคสอง  และหากการเปดเผยขอมูลตามมาตรา 4 มิไดกระทํ า
เปนหนังสือ ใหผูประกอบการคอมพิวเตอรจัดสงขอมูลที่เปนหนังสือไปใหหนวยงานดังกลาวดวย

เมื่อไดรับขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ตามวรรคหน่ึงแลว ใหหนวยงาน
ของรัฐท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดทํ าทะเบียนและประกาศรายชื่อของผูประกอบการ
คอมพิวเตอรที่เปดเผยและจัดสงขอมูลนั้น และใหจัดเก็บขอมูลดังกลาวเพื่อใหสาธารณชนตรวจสอบและ
อางเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได

มาตรา 6   ภายใตบังคับมาตรา 11 เมื่อผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ตามมาตรา 4 และดํ าเนินการตามมาตรา 5 กอนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2542 แลว บุคคลดังกลาวไมตองรับผิดทางแพงในความเสียหายที่เกิดจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เวนแตเปนขอมูลท่ีเปนสาระ
สํ าคัญและผูเปดเผยขอมูลดังกลาวไดเปดเผยขอมูลโดย

(1)  รูวาขอมูลที่เปดเผยคลาดเคลื่อนหรือไมเปนความจริง
 (2)  เจตนาฉอฉลคูกรณีหรือประชาชน

(3) ไมใชความระมัดระวังอันพึงคาดหมายไดจากวิสัยของผูประกอบกิจการประเภทนั้น
ในการดํ าเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปดเผย
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การหลุดพนจากความรับผิดทางแพงตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหผูประกอบการคอมพิวเตอร
หลุดพนจากขอผูกพันตามมูลหนี้เดิม คํ ารับรองตามขอสัญญาวาผลิตภัณฑหรือกิจการของผูประกอบการ
คอมพิวเตอรปราศจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หรือมีความพรอมสํ าหรับปฏิบัติการ ค.ศ.
สองพัน  และจากความรับผิดในความเสียหายที่เกิดแกชีวิต รางกาย อนามัย หรือเสรีภาพอันเน่ืองมา
จากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน

มาตรา 7  ผูบริโภค กลุมผูบริโภค หรือองคกรผูบริโภคอาจมีคํ าขอเปนลายลักษณอักษร
กอนวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ใหผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือกิจการในสวนที่กระทบกระเทือนตอประโยชน
หรือความปลอดภัยของผูบริโภค  หากผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑที่
กํ าหนดไวในมาตรา 4 วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 5 และมาตรา 6 แลว ใหผูประกอบการ
คอมพิวเตอรน้ันไดรับประโยชนตามพระราชกํ าหนดนี้ดวย

มาตรา  8  ในคดีแพงเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ใหผูประกอบการเปนผูมี
หนาท่ีนํ าสืบวาตนไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กํ าหนดไวอันพึงจะไดรับประโยชนตามพระราชกํ าหนดน้ี

มาตรา 9  ในทองที่ที่มีศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศเปดท ําการแลว
คดีแพงที่ฟองเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศเปนศาลท่ีมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดี

เม่ือมีการฟองคดีตามวรรคหน่ึง กอนดํ าเนินกระบวนพิจารณา ใหศาลไตสวนและวินิจฉัย
เบื้องตนวาคํ าฟอง ขออาง หรือขอตอสูเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันหรือไม หากปรากฏวา
มิไดเกี่ยวกับปญหาดังกลาว ใหศาลไมรับค ําฟอง ขออาง หรือขอตอสูนั้น แลวแตกรณี

ในการไตสวนและวินิจฉัยเบ้ืองตนตามวรรคสอง ใหศาลเรียกผูเช่ียวชาญมาใหถอยคํ าและ
อธิบายดวย

มาตรา 10   การทํ าซ้ํ าหรือดัดแปลงคอมพิวเตอรตามที่จํ าเปนเพื่อแกไขปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพัน หรือเพื่อปองกันหรือแกไขความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากปญหาคอมพิวเตอร
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 นํ าเขา จํ าหนาย หรือใชในกิจการของ
ตนมีความพรอมสํ าหรับการปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน  แตปรากฏในภายหลังวาคอมพิวเตอรนั้นไมมี
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ความพรอมดังกลาว หากผูประกอบการคอมพิวเตอรไดดํ าเนินการใหมีความพรอมนั้นภายในเกาสิบวัน
หรือภายในสามวันในกรณีที่เปนการเปดเผยขอมูลโดยผูประกอบการคอมพิวเตอรที่ประกอบกิจการ
สาธารณูปโภค นับแตวันที่รูถึงปญหานั้น ใหผูประกอบการดังกลาวหลุดพนจากความรับผิดในความ
เสียหาย และหากมีการฟองคดีเพื่อเรียกรองคาเสียหายแลว ใหศาลยกค ําฟอง คํ ารอง หรือค ําขอใด ๆ
อันเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน น้ันเสีย

มาตรา 12  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกํ าหนดน้ีและใหมีอํ านาจออกระเบียบ
หรือค ําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกํ าหนดน้ี

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
     ……………………….
          นายกรัฐมนตรี
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บันทึกวิเคราะหสรุป

ประกอบรางพระราชกํ าหนดวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน พ.ศ. ….
________________

ตามที่ “คณะกรรมการประสานงานการแกไขปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000” ซ่ึงเปน
คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2541 ไดแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการ
ศึกษาเตรียมการดานมาตรการทางกฎหมายเพ่ือลดผลกระทบจากปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000”
โดยใหมีอ ํานาจหนาที่ในการศึกษาเตรียมการดานมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดผลกระทบจากปญหา
ดังกลาวใหเสร็จทันกับเหตุการณและสามารถปองกันพรอมทั้งลดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากปญหา
คอมพิวเตอรป ค.ศ. สองพัน แลวนํ าเสนอคณะกรรมการประสานงานการแกไขปญหาคอมพิวเตอร
ป ค.ศ. 2000 เพื่อพิจารณาเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและดํ าเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรตอไป  น้ัน

คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ดังกลาวไดพิจารณามาตรการทางกฎหมายแลว
และมีความเห็นวา สมควรตรากฎหมายเพื่อปองกันและแกไขปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000 ในรูปของ
“พระราชกํ าหนด” เน่ืองจากเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจํ าเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดตามมาตรา
218 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในการน้ี คณะอนุกรรมการฯ จึงยกรางพระราชก ําหนดขึ้น
เปน “รางพระราชกํ าหนดวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน” ซ่ึงอาจสรุปรายละเอียดไดดังน้ี

1. ความจํ าเปนในการตราพระราชกํ าหนดน้ี
โดยที่ปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000 เปนปญหาสํ าคัญของประเทศและของโลก ซึ่งจะ

ทํ าใหเครื่องคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ ไมสามารถ
ทํ างานไดหรือทํ างานผิดพลาดเมื่อมีการเปลี่ยนคริสตศักราช 1999 เปนคริสตศักราช 2000 อันจะสงผล
กระทบและกอใหเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และความ
ม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งรวมถึงผลกระทบตอระบบไฟฟา  การประปา  การส่ือสารและ
โทรคมนาคม  การคมนาคม  การธนาคารและการบริการและความปลอดภัยในชีวติรางกายและ
ทรัพยสินของประชาชน ท้ังน้ี หลายประเทศก็ไดมีมาตรการทางกฎหมายรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้นไวแลว
แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเพียงพอที่จะรองรับปญหานี้ จึงจํ าเปนตองตราพระราชกํ าหนดขึ้นเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาดังกลาว ตลอดจนเพื่อลดผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการฟองรองคดีที่เกิด
ข้ึนจากปญหาดังกลาว

2. สาระส ําคญัของรางพระราชกํ าหนดฯ
2.1 ชื่อพระราชกํ าหนด

คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควรใหรางพระราชกํ าหนดฯ ที่ยกรางข้ึนมีชื่อวา “ราง
พระราชกํ าหนดวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน พ.ศ. ….”  ในขณะท่ีกฎหมายของตางประเทศ
ที่ตราขึ้นเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน มักเรียกช่ือกฎหมายโดยมีคํ าวา “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
ประเทศฟลิปปนส ซ่ึงเร่ิมใชบังคับในวันท่ี 27 กรกฎาคม 1998 (Republic Act No. 8747) เหตุที่
กฎหมายของตางประเทศมักเรียกช่ือกฎหมายเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน โดยมีคํ าวา
“การเปดเผยขอมูล) อยูดวย เนื่องจากวัตถุประสงคสํ าคัญของกฎหมาย คือ การสงเสริมและสราง
แรงจูงใจใหผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน เพ่ือประโยชนของสาธารณชน ท้ังน้ี โดยการยกเวนความรับผิดใหผูซึ่งเปดเผยขอมูลดังกลาว
จากความเสียหายอันเกิดจากขอมูลท่ีเปดเผยโดยสุจริต อยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งยกราง
พระราชกํ าหนดฯ ฉบับนี้เห็นวา รางพระราชกํ าหนดฯ น้ี มีขอบเขตกวางกวาการสรางแรงจูงใจให
เปดเผยขอมูล และการยกเวนความรับผิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากขอมูลที่เปดเผยโดยสุจริต
กลาวคือนอกเหนือจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
แลว รางพระราชกํ าหนดฯ น้ี ยังมีบทบัญญัติบางประการที่มุงคุมครองผูบริโภคอีกดวย จึงสมควรเรียก
ช่ือรางพระราชกํ าหนดฯ นี้วา “รางพระราชกํ าหนดวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน พ.ศ. ….”

ในประเทศที่มีการตรากฎหมายวาดวยการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพัน ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคอยูในกฎหมายอื่น ๆ ตางหากแลว โดยเฉพาะ
อยางย่ิงกฎหมายวาดวยความรับผิดในความเสียหายจากผลิตภัณฑ (Product Liability) ดังนั้นกฎหมาย
เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันของประเทศเหลานั้น จึงมุงเนนการสงเสริมใหผูประกอบการ
เปดเผยขอมูลเปนสํ าคัญ

2.2 ระยะเวลาการบังคับใชพระราชก ําหนด
รางพระราชกํ าหนดฯ น้ี กํ าหนดใหใชบังคับเปนระยะเวลา 10 ปเทานั้น โดยกํ าหนด

ใหใชบังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ท้ังน้ี เนื่องจากเมื่อพนจากเวลาดังกลาวแลว ไมนาจะมี
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เกิดขึ้นอีกแลว

2.3 บทนิยามท่ีสํ าคัญ
รางพระราชกํ าหนดฯ นี้ไดก ําหนดบทนิยามท่ีสํ าคัญ ๆ  โดยเฉพาะอยางย่ิงบทนิยาม

ดังตอไปนี้
(1) บทนิยาม “คอมพิวเตอร” กํ าหนดใหหมายความวา “เครื่องคอมพิวเตอร ระบบ

คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและขอมูลที่ใชกับระบบคอมพิวเตอร อุปกรณที่เกี่ยวของกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร และใหหมายความรวมถึงชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ฝงตัวอยูใน
ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่อาศัยวันที่ในการประมวลผล” จากบทนิยามดังกลาว คํ าวา “คอมพิวเตอร” ตามราง
พระราชกํ าหนดฯ น้ี จึงมิไดมีความหมายจํ ากัดอยูเพียงตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรเทาน้ัน แตยังมีความหมาย
ครอบคลุมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรอีกดวย นอกจากน้ี ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงชิ้นสวนที่
ฝงตัวอยูในผลิตภัณฑตาง ๆ ที่อาศัยวันที่ในการประมวลผล ซ่ึงในตางประเทศมักเรียกกันวา
“embedded systems” (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 3) ผลิตภัณฑหลายอยางท่ีใชกันอยูในชีวิต
ประจํ าวัน เชน แผงควบคุมลิฟต เครื่องมือแพทย ฯลฯ มีไมโครชิปฝงตัวอยูในผลิตภัณฑนั้น เพื่อให
ทํ าหนาที่ทางอิเล็กทรอนิกสตามที่ตองการ กฎหมายตางประเทศที่ตราขึ้นเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพัน ก็ครอบคลุมไปถึง embedded systems ดวย เชน Small Business Year 2000
Readiness Act ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีบทนิยาม “ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน” ก็กลาวถึง
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embedded systems ดวย1 และ Philippine Year 2000 Disclosure and Readiness Act ซ่ึงเรียก
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. 2000 โดยใชค ําวา "Y2K bug" or "Millennium bug" ก็กลาวถึง embedded
systems ดวย2

(2) บทนิยาม "ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน" กํ าหนดข้ึนตามแนวทางสากล
ท้ังน้ี กฎหมายตางประเทศท่ีมีการกลาวถึงปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน มักจะนิยามลักษณะของ
ปญหานี้โดยมีสาระคลายกัน ซึ่งสาระที่สํ าคญัมีดังน้ี

(ก) ตองมีความผิดพลาดจากการประมวลผล (processing) การรับ หรือการสง
ขอมูล

(ข) ขอมูลตาม (ก) ตองเปนขอมูลที่มีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ
วันท่ี (date-dependent data)

(ค) สาเหตุของความผิดพลาดตาม (ก) เกิดจากการเปลี่ยนศตวรรษที่ 20 ไปสู
ศตวรรษท่ี 21 (หรือเปลี่ยน ค.ศ. 1999 เปน ค.ศ. 2000) หรือเกิดจากการบงชี้หรือคํ านวณปอธิกสุรธิน3

                                        
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) ใหค ํานยิามท่ีคลายกับคํ านยิามในกฎหมายของ

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) ประเทศฟลิปปนส

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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ดังน้ัน รางพระราชกํ าหนดฯ น้ีจึงกํ าหนดบทนิยาม “ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน” ใหหมายความวา “ปญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของคอมพิวเตอรในการประมวลผล การ
สงหรือการรับขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับวันที่ในหรือภายหลัง ค.ศ. สองพัน โดยเปนผลหรือสืบเน่ืองจาก
การเปลี่ยนคริสตศักราชหน่ึงพันเการอยเกาสิบเกาเปนคริสตศักราชสองพัน ไมวาจะเกิดขึ้นกอน ระหวาง
หรือภายหลังการเปลี่ยนคริสตศักราชดังกลาว” บทนิยามดังกลาวมิไดกลาวถึงความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นใน
ลักษณะของความไมสามารถบงช้ีหรือคํ านวณปอธิกสุรธิน แตการไมกลาวถึงความในสวนนี้ ก็เพราะวา
ขอความที่กลาวถึงความผิดพลาดที่เปนผลหรือที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนคริสตศักราชหน่ึงพันเการอย
เกาสิบเกาเปนคริสตศักราชสองพันมีความหมายครอบคลุมถึงความผิดพลาดในการบงชี้หรือคํ านวณ
ปอธิกสุรธินอยูแลว (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 3)

(3) บทนิยาม "ผูประกอบการคอมพิวเตอร" เนื่องจากในทางปฏิบัต ิกลุมผูประกอบ
การที่เกี่ยวของกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน มีอยู 2 กลุม คือ

กลุมแรก  ผูผลิต ผูนํ าเขา หรือผูจํ าหนายคอมพิวเตอร (คํ าวา “จํ าหนาย” มิได
หมายถึงการขายเทาน้ัน แตมีความหมายรวมถึงการขาย ใหเชา ใหเชาซื้อ ฯลฯ ดวย) และ

กลุมที่สอง ผูประกอบธุรกิจที่ใชคอมพิวเตอรในการดํ าเนินกิจการ โดยทั่วไปแลว
บุคคลในกลุมนี้ก็คือผูประกอบการทั่วไปที่ใชระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงมีท้ังท่ีอยูในภาครัฐและภาคเอกชน
เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทสายการบิน หรือรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนตน

ดังน้ัน นิยาม "ผูประกอบการคอมพิวเตอร" จึงไดก ําหนดใหครอบคลุมกลุม
บุคคลทั้ง 2 กลุม ท้ังน้ี คํ าวา “ผูผลิต ผูนํ าเขา หรือผูจํ าหนายคอมพิวเตอร” มุงสื่อความหมายถึงบุคคล
กลุมแรก และคํ าวา “ผูประกอบการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐท่ีใชคอมพิวเตอรในการดํ าเนิน
กิจการ” มุงประสงคใหหมายถึงบุคคลกลุมที่สองขางตน (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 3)

(4) บทนิยาม "ความพรอมสํ าหรับปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน" เปนบทนิยามที่อธิบาย
ถึงลักษณะที่เรียกกันในภาษาอังกฤษวา Y2K Readiness และ Y2K Compliance โดยลักษณะท่ีสํ าคัญ
ของ "ความพรอมสํ าหรับปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน" อยูที่ความสามารถของคอมพิวเตอรในการ
ประมวลผล การรับหรือสงขอมูลในสภาพที่พรอมที่จะปฏิบัติการในหรือภายหลัง ค.ศ. สองพัน และความ
สามารถของผูประกอบการในการดํ าเนินกิจการของตนในหรือภายหลัง ค.ศ. สองพัน ไดอยางตอเนื่อง
ท้ังน้ี "ความพรอมสํ าหรับปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน" ดังกลาวจะตองมีแผนสํ ารองฉุกเฉิน (contingency
plan) ในกรณีที่ปรากฏวาคอมพิวเตอรไมสามารถปฏิบัติการดังกลาวได (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 3)

(5) เน่ืองจากในรางพระราชกํ าหนดฯ น้ี ไดมีการกลาวถึงค ําวา “แผนสํ ารองฉุกเฉิน”
ไวหลายแหง ซึ่งค ําวาแผนสํ ารองฉุกเฉินเปนคํ าศัพททางเทคนิคที่แปลมาจากภาษาอังกฤษวา
“contingency plan” ยังไมมีการบัญญัติคํ านิยามไวในกฎหมายอื่น แตเปนคํ าท่ีวงการคอมพิวเตอร
ทราบกันโดยทั่วไปวา หมายความถึง แผนปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพัน เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถปฏิบัติการตอไปไดอยางตอเนื่อง หรือเพื่อใหกิจการของ
ผูประกอบการคอมพิวเตอรสามารถดํ าเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงแผนสํ ารองฉุกเฉินนี้อาจประกอบ
ดวยขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ที่อาจจะเกิดขึ้นแกคอมพิวเตอรหรือกิจการของ
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ผูประกอบการคอมพิวเตอร การปองกัน การแกไข และการบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ปญหาดังกลาว หรือขอมูลค ําแนะนํ าอื่นใดที่จะชวยใหคอมพิวเตอรสามารถทํ างานได หรือทํ าใหกิจการ
ของผูประกอบการคอมพิวเตอรดํ าเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง แมประสิทธิภาพการทํ างานหรือการให
บริการจะลดลงบางก็ตาม

(6) บทนิยาม "การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน" บัญญัติ
ขึ้นเพื่ออธิบายลักษณะของขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน (ซ่ึงกฎหมายสงเสริมและ
จูงใจใหผูประกอบการเปดเผยขอมูลเพ่ือประโยชนของสาธารณชน) บทนิยามนี้มีความหมายกวาง
เนื่องจากลงทายดวยวลีที่วา "รวมท้ังขอมูลทํ านองเดียวกัน" ซี่งมีความหมายถึงขอมูลใดก็ตามที่เกี่ยวกับ
สถานภาพของปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันในคอมพิวเตอรที่ผูประกอบการผลิต นํ าเขา จํ าหนาย
หรือนํ ามาใชในกิจการของตน (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 3)

(7) บทนิยาม “กิจการสาธารณูปโภค” เน่ืองจากกิจการสาธารณูปโภค (ซ่ึงอาจเปน
กิจการของภาครัฐและภาคเอกชนก็ได) เปนกิจการที่กระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
ความปลอดภัยสาธารณะ และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นรางพระราชกํ าหนดฯ ฉบับน้ี
จึงไดก ําหนดภาระหนาที่เปนพิเศษใหแกผูประกอบการคอมพิวเตอรที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภค
ตองปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากกวาผูประกอบการคอมพิวเตอรโดยทั่วไป เชน ตามรางพระราชก ําหนดฯ มาตรา
4 วรรค 3 (การแจงกํ าหนดเวลาท่ีคาดวาจะแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน แลวเสร็จ) และ
มาตรา 11 (การจัดใหมีความพรอมส ําหรับการปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน ในระยะเวลาอันสั้นกวา
ผูประกอบการคอมพิวเตอรโดยทั่วไป หากมีการเปดเผยไวในตอนแรกวากิจการของตนมีความพรอม
สํ าหรับการปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน แตภายหลังมิไดเปนเชนนั้น)

อยางไรก็ตาม กรณีอาจมีผูประกอบการคอมพิวเตอรบางรายที่ไมควรกํ าหนด
เปนผูประกอบการคอมพิวเตอรท่ีประกอบกิจการสาธารณูปโภค ซ่ึงหากคณะกรรมการประสานงาน
การแกไขปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000 เห็นชอบดวย ก็จะไดมีคํ าสั่งกํ าหนดยกเวนได

(8) บทนิยาม "คณะกรรมการ" ไดกํ าหนดใหหมายความถงึ "คณะกรรมการ
ประสานงานการแกไขปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000" ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งไวแลวเมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2541 (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 3) การกํ าหนดบทนิยามน้ีเน่ืองจากรางพระราชกํ าหนดฯ
นี้มีบทบัญญัติที่ใหอ ํานาจหนาที่คณะกรรมการดังกลาวในการกํ าหนดเก่ียวกับบุคคลท่ีจะเปนผูจัดทํ า
ทะเบียนและประกาศรายชื่อของผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพันตามกฎหมายน้ี เพื่อคุมครองประโยชนของผูบริโภคและประโยชนสาธารณะดวย 4

2.4 การสงเสริมใหผูประกอบการคอมพิวเตอรสมัครใจเปดเผยขอมูล
2.4.1 หลักทั่วไป

รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 4 ถึง มาตรา 6 เปนบทบัญญัติท่ีมุงสรางแรงจูงใจ
(incentive หรือ encouragement)  ใหผูประกอบการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน เพื่อใหผูบริโภคและสาธารณชนไดรับประโยชนจากการเปดเผยขอมูลดังกลาว ทั้งในแงของการ

                                        
4 ดูรางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 5
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ตัดสินใจเขาติดตอหรือทํ าสัญญากับผูประกอบการคอมพิวเตอรและในแงของการเตรียมตัวหรือดํ าเนิน
การปองกันและแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอรของ
ผูประกอบการคอมพิวเตอร ตลอดจนสามารถลดผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการฟองรองคดี
เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ลงไดดวย

เพื่อใหมาตรการจูงใจตามกฎหมายนี้บรรลุวัตถุประสงค รางพระราชกํ าหนดฯ
มาตรา 4 จึงกํ าหนดใหผูประกอบการสมัครใจเปดเผยขอมูลเกี่ยวปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
สํ าหรับคอมพิวเตอรท่ีตนผลิต นํ าเขา จํ าหนายหรือนํ ามาใชในกิจการของตน และเมื่อไดเปดเผยขอมูล
ดังกลาวแลวก็จะไดรับการยกเวนความรับผิดทางแพงตามรางพระราชก ําหนดฯ มาตรา 6 ซ่ึงจะไดกลาว
ตอไป 5

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน ท่ีจะไดรับประโยชนในแงของการยกเวนความรับผิดทางแพงตามกฎหมายฉบับน้ี จะตอง
เปดเผยขอมูลโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกํ าหนด ซ่ึงมีดังน้ี

ประการแรก ตองเปดเผยโดยใชวิธีการตามที่กํ าหนดในรางพระราชกํ าหนดฯ
มาตรา 4 วรรคสอง กลาวคือ ตองกระทํ าเปนหนังสือ หรือจัดเก็บขอมูลที่จะเปดเผยไวในอุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลที่สามารถนํ าขอมูลที่จัดเก็บนั้นมาพิมพเปนหนังสือได หรือกระทํ าการโดยการสื่อสารขอความโดย
อาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน โดยทางโทรสาร หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ขอกํ าหนดเกี่ยวกับ
วิธีการเปดเผยขอมูลตามที่กํ าหนดเปนวิธีการที่มีความยืดหยุนและสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน
จึงไมนาจะสรางความยุงยากใหผูประกอบการ ในกฎหมายตางประเทศก็กํ าหนดในลักษณะที่สอดคลอง
กับเทคโนโลยีในปจจุบัน เชน ใน Section 8 (1) (f) ของ Year 2000 Information Disclosure Act 1999
(Commonwealth) ของประเทศออสเตรเลีย6 เปนตน

ประการทีส่อง ตองระบุรายละเอียดตาง ๆ ท่ีระบุในรางพระราชกํ าหนดฯ
มาตรา 4 วรรคสอง (1) ถึง (4) ซึ่งรายละเอียดเหลานี้เปนเพียงขอกํ าหนดขั้นตํ่ า (minimum
requirements) กลาวคือ ผูประกอบการอาจสมัครใจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
โดยระบุรายละเอียดมากกวาที่กํ าหนดในอนุมาตรา (1) ถึง (4) ก็ได (ซึ่งหากมีการระบุรายละเอียด
มากกวาเกณฑข้ันต่ํ าดังกลาว บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการยกเวนความรับผิดทางแพงสํ าหรับขอมูลท่ี
เปดเผยก็จะใชบังคับขยายไปถึงขอมูลในสวนที่เปดเผยเกินกวาเกณฑขั้นตํ่ าน้ันดวยเชนกัน) ขอมูลที่ตอง
เปดเผยตามขอกํ าหนดข้ันต่ํ าตามกฎหมายน้ี มีดังตอไปนี้ คือ

                                        
5 ดูหนา 9
6 Section 8(1) (f) ของ Year 2000 Information Disclosure Act 1999 (Commonwealth) ของประเทศออสเตรเลียกํ าหนดดังนี้ “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. (ซึ่งค ําวา “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)”.
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(1) ชื่อผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูล ท้ังน้ี เพื่อใหสาธารชนทราบ
วาผูเปดเผยขอมูลเปนใคร นอกจากน้ี เนื่องจากในบางกรณีขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สอง
พันที่ผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยนั้น มิใชเปนขอมูลที่ผูประกอบการรายน้ันจัดทํ าขึ้นเอง แตไดมา
จากแหลงอื่นหรือจากบุคคลอื่น (เชน จากบริษัทผูผลิตหรือผูสงออกในตางประเทศ) กฎหมายจึงกํ าหนด
ใหตองระบุแหลงขอมูลหรือผูใหขอมูลดวย เพื่อใหสาธารณชนทราบและใชประกอบในการตัดสินใจ

(2) ประเภทของผลิตภัณฑหรือกิจการของผูประกอบการคอมพิวเตอร
(3) สถานภาพของปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน การดํ าเนินการและวิธีการ

ด ําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ของผลิตภัณฑหรือกิจการของ
ผูประกอบการคอมพิวเตอร

(4) ขอแนะนํ าเกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนพึงปฏิบัติกรณีที่ผลิตภัณฑหรือกิจการ
ดังกลาวมีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 4 วรรคสอง (1) ถึง (4))

อนึ่ง เนื่องจากกิจการสาธารณูปโภคเปนกิจการที่มีผลกระทบตอประชาชนและ
ประเทศชาติโดยสวนรวม ซึ่งหากกิจการดังกลาวมีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน แลว ก็จะสรางความ
เดือดรอนมาก ดังนั้นเพื่อสรางความปลอดภัยใหแกประชาชนและประเทศชาต ิกฎหมายจึงกํ าหนดให
ผูประกอบกิจการสาธารณูปโภคท่ีประสงคจะไดรับประโยชนตามกฎหมายน้ีตองเปดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับกํ าหนดระยะเวลาท่ีคาดวาจะสามารถแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน แลวเสร็จดวย ท้ังน้ี
เพื่อใหประชาชนทราบวา ควรจะตองเตรียมพรอมรับสถานการณในกรณีที่สาธารณูปโภคขาดแคลนได
อยางไร เพียงใด (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 4 วรรคสาม)

ประการทีส่าม ผูประกอบการคอมพิวเตอรที่สมัครใจเปดเผยขอมูลจะตองจัด
สงขอมูลที่เปดเผยนั้นไปใหหนวยงานของรัฐท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประสานงานการแกไข
ปญหาคอมพิวเตอรป ค.ศ. 2000 เพื่อใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ดังกลาว จัด
ทํ าทะเบียนและประกาศรายชื่อของผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูลตามกฎหมายน้ี รวมทั้งให
จัดเก็บขอมูลดังกลาวเพื่อใหสาธารณชนตรวจสอบและอางเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได ขอ
กํ าหนดนี้มีขึ้นเพื่อคุมครองผูบริโภคนั่นเอง (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 5) 7

2.4.2 ประโยชนและผลทางกฎหมายของการสมัครใจเปดเผยขอมูล
2.4.2.1 การไดรับการยกเวนความรับผิดทางแพง

เพื่อใหมาตรการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผย

                                        
7 บางประเทศมีกระบวนการตรวจสอบ (audit) ความถูกตองของขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันที่ผูประกอบการ
คอมพวิเตอรเปดเผยตามกฎหมาย ในการนี้ รัฐอาจอนญุาต (accredit) ใหผูประกอบการภาคเอกชนรับดํ าเนินการตรวจสอบ ซ่ึงในการ
อนญุาตใหภาคเอกชนเขาดํ าเนินการดังกลาวนั้น หนวยงานภาครฐัจะตองตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผูตรวจสอบดวย ในการยก
รางพระราชกํ าหนดฯ นี้ คณะอนุกรรมการฯ ที่ยกรางพระราชก ําหนดฯ เห็นวารัฐบาลอาจจะไมมีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอที่จะ
ดํ าเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยหรือในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ
ภาคเอกชนที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ดังน้ัน รางพระราช
ก ําหนดฯ นี้ จึงไดกํ าหนดเพียงใหมีการจัดทํ าทะเบียนรายชื่อของผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูล และใหรวบรวมและจัดเก็บ
ขอมูลดังกลาวเพื่อใหสาธารณชนตรวจสอบและอางเปนพยานหลักฐานในศาลกันเอง
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ขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน บรรลุวัตถุประสงค รางพระราชกํ าหนดฯ น้ีจึงยกเวน
ความรับผิดทางแพง (civil liability) ใหแกผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูลดังกลาวโดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในรางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 4 และมาตรา 5 ขางตน
อยางไรก็ตาม กฎหมายจะยกเวนความรับผิดใหเฉพาะผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูล
กอนวันที่ 1 ธันวาคม 2542 เทานั้น ท้ังน้ี เพื่อประโยชนของผูบริโภคและประโยชนสาธารณะ การยกเวน
ความรับผิดในที่นี้เปนการยกเวนความรับผิดทางแพงเทานั้น ซึ่งเปนความรับผิดในความเสียหายที่เกิด
จากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน และผูประกอบการคอมพิวเตอรจะไดรับการยกเวนความรับผิด
เฉพาะเมื่อการเปดเผยขอมูลของตนไดกระทํ าโดยปราศจากพฤติการณท่ีไมสุจริต และปราศจากความ
ประมาทเลินเลอ ซึ่งจะกลาวตอไปใน 2.4.2.2

ตัวอยางของการไดรับการยกเวนความรับผิดทางแพงตามรางพระราช
กํ าหนดฯ มาตรา 5 มีหลายกรณีดวยกัน เปนตนวา เมื่อผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน โดยสุจริตและใชความระมัดระวังอันพึงคาดหมายไดจากวิสัย
ของผูประกอบการคอมพิวเตอรนั้นแลว ก็จะไมถูกฟองใหรับผิดทางแพง ไมวาขอมูลที่เปดเผยนั้นจะเปน
ความจริงหรือจะมีความคลาดเคลือ่นจากความจริงในสาระสํ าคญัหรือไมก็ตาม เชน กิจการธนาคารจะไม
ตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการชํ าระหนี้ลาชาเนื่องจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หรือ
ผูขายจะไมถูกฟองบอกลางสัญญาโดยเหตุของกลฉอฉลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในกรณีที่
ปรากฏวาขอมูลท่ีเปดเผยกอนการทํ าสัญญานั้นคลาดเคลื่อนจากความจริง อีกตัวอยางหนึ่ง หาก
ผูประกอบการนํ าช้ินสวนที่ผูประกอบการรายอื่นผลิตมาประกอบในผลิตภัณฑที่ตนผลิตและไดเปดเผย
ขอมูลไปโดยสุจริตวาชิ้นสวนที่นํ ามาประกอบน้ันมีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ก็จะไมถูกผูผลิต
ชิ้นสวนนั้นฟองเรียกคาเสียหายในมูลละเมิดโดยอางวาเปนการหมิ่นประมาทตามมาตรา 423 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน

2.4.2.2 การไมไดรับการยกเวนความรับผิดในพฤติการณไมสุจริตหรือไมใช
ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายไดจากวิสัยของผูประกอบกิจการประเภทนั้น

แมกฎหมายจะสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน โดยไดรับความเช่ือม่ันตามกฎหมายวา ผูประกอบการ
คอมพิวเตอรนั้นจะไมถูกฟองหรือเรียกรองใหรับผิดทางแพงในความเสียหายอันเกิดจากปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน และขอมูลที่เปดเผย แตกฎหมายก็ไมคุมครองผูประกอบการซึ่งเปดเผยขอมูล
โดยไมสุจริตหรือโดยไมใชความระมัดระวังอันพึงคาดหมายไดจากวิสัยของผูประกอบกิจการประเภทน้ัน
ในการดํ าเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปดเผย รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 6 จึงระบุพฤติการณที่
ผูประกอบการคอมพิวเตอรไมไดรับการยกเวนความรับผิดไว 3 กรณี คือ

(1) รูวาขอมูลที่เปดเผยคลาดเคลื่อนหรือไมเปนความจริง
(2) เจตนาฉอฉลคูกรณีหรือประชาชน
(3) ไมใชความระมัดระวังอันพึงคาดหมายไดจากวิสัยของประกอบ

กิจการประเภทนั้นในการด ําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปดเผย (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 6 (1)
ถึง (3))
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ในกฎหมายของประเทศที่ตรากฎหมายวาดวยการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ก็มีหลักการยกเวนความรับผิดในทํ านองเดียวกัน กลาวคือ จะ
ยกเวนความรับผิดทางแพงใหผูประกอบการที่เปดเผยขอมูลโดยสุจริตและใชความระมัดระวังอันพึง
คาดหมายไดจากวิสัยของผูประกอบกิจการประเภทน้ันในการดํ าเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเปดเผย
เทาน้ัน อน่ึง แมพฤติการณที่ไมสุจริตและพฤติการณที่แสดงถึงการไมใชความระมัดระวังน้ัน จะเปน
พฤติการณคนละอยางกัน แตคํ าอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายในตางประเทศมักจะเรียกพฤติการณดัง
กลาวรวม ๆ กันวา “พฤติการณที่ไมสุจริต” ดังน้ัน การยกเวนความรับผิดทางแพงใหผูเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน จึงมักเรียกกันวา “การยกเวนความรับผิดใหผูเปดเผย
ขอมูลโดยสุจริต” 8

2.4.2.3 การไมกระทบกระเทือนนิติสัมพันธทางสัญญาระหวางคูกรณี
การหลุดพนความรับผิดทางแพงตามรางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 6

จะไมมีผลกระทบกระเทือนตอความผูกพันที่คูกรณีมีตอกันตามสัญญา ท้ังน้ี เนื่องจากเม่ือบุคคลไดทํ า
ความตกลงตอกันเปนประการใดโดยไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแลว
คูกรณีก็จะตองปฏิบัติตอกันตามที่ไดตกลงกันและจะอางบทบัญญัติของกฎหมายมาเปนเหตุใหตน
หลดุพนจากความผูกพันตามสัญญาไมได  ดวยเหตุนี้ ความในวรรคสองของรางพระราชกํ าหนดฯ
มาตรา 6 จึงกํ าหนดใหการหลุดพนจากความรับผิดทางแพงตามรางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 6 วรรค
หน่ึง ไมเปนเหตุใหผูประกอบการคอมพิวเตอรหลุดพนจากขอผูกพันตามมูลหนี้เดิม หรือคํ ารับรองตาม
ขอสัญญาวาผลิตภัณฑหรือกิจการของผูประกอบการคอมพิวเตอรปราศจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน หรือมีความพรอมสํ าหรับปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน ดังนั้นในกรณีที่คูกรณีไดมีขอตกลงกันไวเปน
พิเศษเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินคา โดยตกลงใหสินคาตองปราศจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
โดยเด็ดขาด หรือมีความพรอมสํ าหรับปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน (ซึ่งในทางปฏิบัติคูสัญญามักกํ าหนด
บทนิยามของปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน กันไวในสัญญา ซ่ึงอาจแตกตางจากบทนิยามท่ีกฎหมาย
น้ีกํ าหนด) คูสัญญาก็ตองปฏิบัติตามนั้น หากผูประกอบการคอมพิวเตอรซึ่งเปนคูสัญญาไดใหคํ ารับรอง
วาคอมพิวเตอรของตนไมมีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หรือมีความพรอมสํ าหรับปฏิบัติการ ค.ศ.
สองพัน แตตอมาปรากฏวามีปญหาดังกลาว ผูประกอบการคอมพิวเตอรนั้นจะยกรางพระราชกํ าหนดฯ
มาตรา 6 มาเปนขออางใหตนหลุดพนจากความรับผิดไมได ในกรณีเชนวานั้น ผูประกอบการ

                                        
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…” (ตัวอักษรเนนทํ าขึ้นเองโดยผูจัดทํ าบันทึกประกอบนี)้

- 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
กฎหมายของตางประเทศก็ไดบัญญัติหลักการทํ านองเดียวกันไวดวย 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 การไมหลุดพนความรับผิดในความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย
หรือเสรีภาพ

ความรับผิดอีกประการหนึ่งที่ผูประกอบการคอมพิวเตอรมิไดรับการ
ยกเวนตามรางพระราชกํ าหนดฯ น้ีคือ ความรับผิดในความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย หรือ
เสรีภาพ ท้ังน้ี เนื่องจากเปนความเสียหายที่เกิดกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล ซ่ึงหากจะ
ยกเวนความรับผิดใหผูประกอบการคอมพิวเตอรแลว ก็จะเปนการไมเหมาะสมอยางย่ิง ดังนั้นแม
ผูประกอบการคอมพิวเตอรจะเปดเผยขอมูลโดยสุจริตและมิไดประมาทเลินเลอ ผูประกอบการ
คอมพิวเตอรก็จะไมหลุดพนจากความรับผิดในความเสียหายที่เกิดตอชีวิต รางกาย หรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่นตามรางพระราชกํ าหนดฯ น้ี เชน หากผูบริโภคหรือประชาชนถึงแกความตายหรือไดรับ
อันตรายตอรางกายโดยเหตุที่ลิฟทหรือเครื่องมือแพทยทํ างานผิดพลาดอันเนื่องมาจากปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ผูประกอบการคอมพิวเตอรที่ผลิต นํ าเขา จํ าหนายหรือใชคอมพิวเตอรนั้นใน
กิจการของตน ก็อาจจะตองรับผิดในความเสียหายนั้นไดโดยจะตองไปพิจารณาความรับผิดตาม
กฎหมายในเร่ืองน้ัน ๆ ตอไป

กฎหมายวาดวยปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ในตางประเทศมิไดมี
บทบัญญัติทํ านองนี้โดยตรง เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแลวจะมีกฎหมายวาดวยความรับผิดในความ
เสียหายท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ (Product Liability) อยูแลว กฎหมายดังกลาวไดกํ าหนดความรับผิดของ
ผูผลิต ผูนํ าเขาหรือผูจํ าหนายผลิตภัณฑในกรณีที่บุคคลไดรับความเสียหายจากผลิตภัณฑ ในประเทศ
ซ่ึงเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป กฎหมายวาดวยความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ (ซ่ึง
อนุวัติการตาม Directive 85/374/EEC) ไดกํ าหนดใหผูไดรับความเสียหาย (ไมวาจะเปนบุคคลที่มีนิติ
สัมพันธทางสัญญากับผูผลิต ผูนํ าเขา หรือผูจํ าหนาย หรือไมก็ตาม) สามารถเรียกรองใหผูผลิต ผูนํ าเขา
หรือผูจํ าหนายผลิตภัณฑรับผิดในความเสียหายที่เกิดตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินได ท้ังน้ี กฎหมาย
จะกํ าหนดใหผูผลิต ผูนํ าเขา หรือผูจํ าหนายเปนผูพิสูจนหักลางวาความเสียหายที่เกิดขึ้นมิไดเกิดจาก
ผลิตภัณฑของตนเพราะโดยปกติแลว ผูบริโภคจะไมอยูในสถานะที่จะพิสูจนเกี่ยวกับสาเหตุของความ
เสียหายได และผูผลิต ผูนํ าเขา หรือผูจํ าหนายจะเปนผูรูขอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีการ

                                        
9 (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.

10 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 จึงควรเปนฝายท่ีรับภาระการพิสูจน กฎหมายยังกํ าหนดใหผูผลิต
หรือผูนํ าเขาเปนผูรับผิดกอน แตหากไมสามารถระบุตัวผูผลิตและผูนํ าเขาแลว กฎหมายก็ไดก ําหนดให
เรียกรองเอาจากผูจํ าหนายได ซ่ึงหากผูจํ าหนายไมประสงคที่จะรับผิด ก็จะตองพิสูจนใหทราบถึงบุคคล
ที่เปนผูผลิตหรือนํ าเขาผลิตภัณฑที่ถูกกลาวอางวากอใหเกิดความเสียหาย   อยางไรก็ตาม รางพระราช
กํ าหนดฯ น้ี มิไดนํ าเอาหลักการเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหายจากผลิตภัณฑดังที่ปรากฏใน
ตางประเทศมาใชโดยตรงทั้งหมด เพราะยังเปนแนวความคิดใหมส ําหรับกฎหมายไทยซ่ึงควรจะไดรับ
การพัฒนาใหเปนหลักทั่วไปในโอกาสตอไป รางพระราชกํ าหนดฯ น้ี เพียงแตกํ าหนดใหผูประกอบการ
ไมหลุดพนความรับผิดในความเสียหายที่เกิดแกชีวิต รางกาย อนามัย หรือเสรีภาพ สํ าหรับการการ
ฟองคดีนั้น ผูซึ่งไดรับความเสียหายก็อาจฟองตามกฎหมายวาดวยละเมิดเอง แตในเรื่องการพิสูจนนั้น
กฎหมายยังเห็นวาปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เปนปญหาทางเทคนิคข้ันสูงมากและ
ผูบริโภคท่ัวไปไมสามารถจะพิสูจนได  รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 8 จึงกํ าหนดใหสันนิษฐานไวกอนวา
ผูประกอบการคอมพิวเตอรในคดีที่เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน มีหนาท่ีนํ าสืบวาตนได
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กํ าหนดไวอันพึงจะไดรับประโยชนตามพระราชกํ าหนดน้ีแลว 11

2.5 การรองขอใหผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูล
เนื่องจากกฎหมายมิไดบังคับใหผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน แตไดก ําหนดใหผูซ่ึงสมัครใจเปดเผยขอมูลไดรับประโยชนในแงของ
การไดรับยกเวนความรับผิดทางแพง จึงอาจมีผูประกอบการท่ีไมสมัครใจเปดเผยขอมูล ดังน้ัน กฎหมาย
จึงกํ าหนดใหผูบริโภค กลุมผูบริโภค หรือองคกรผูบริโภคขอใหผูประกอบการรองขอใหเปดเผยขอมูลได
ถาผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลตามคํ ารองขอตามหลักเกณฑในมาตรา 4 วรรคสองและ
วรรคสาม มาตรา 5 และมาตรา 6 ผูประกอบการคอมพิวเตอรก็จะไดรับประโยชนตามพระราชกํ าหนดน้ี
ดวย

อยางไรก็ตาม เพื่อใหเปนหลักฐานอยางชัดแจง คํ ารองขอของผูบริโภค กลุมผูบริโภค
หรือองคกรผูบริโภค ควรจะตองจัดทํ าเปนลายลักษณอักษร และควรรองขอกอนวันที่ 16 พฤศจิกายน
2542 ดวย เพราะหากมีคํ ารองขอหลังจากนั้นผูประกอบการคอมพิวเตอรอาจเปดเผยขอมูลไมทันตาม
กํ าหนดเวลาตามที่ระบุในรางพระราชกํ าหนดมาตรา 6 คือ วันท่ี 1 ธันวาคม 2542 (รางพระราชกํ าหนดฯ
มาตรา 7)

2.6 ภาระการพิสูจนในคดีเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
ดังไดกลาวแลวขางตน ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เปนปญหาทางเทคนิคท่ีตอง

อาศัยความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการพิสูจนขอเท็จจริง ซึ่งโดยปกติแลว ผูบริโภคท่ัวไปไม
สามารถพิสูจนได ซ่ึงอาจเปนชองทางใหผูประกอบการหลุดพนจากความรับผิดไปโดยปริยายในทาง
ปฏิบัติ ดังนั้นเมื่อรางพระราชกํ าหนดฯ น้ี กํ าหนดใหผูประกอบการคอมพิวเตอรที่สมัครใจเปดเผยขอมูล
ไดรับประโยชนในแงของการไดรับยกเวนความรับผิดทางแพง จึงกํ าหนดใหผูประกอบการเปนผูมีหนาที่
นํ าสืบวาตนเองไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกํ าหนด เพ่ือท่ีจะไดรับประโยชน
จากรางพระราชกํ าหนดฯ น้ี (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 8)

                                        
11 ดูขอ 2.6
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การกํ าหนดขอสนันิษฐานทางกฎหมายดงักลาวอาจจะทํ าใหมีการกลั่นแกลงฟองรองกัน
(frivolous action) โดยเพียงกลาวอางวาความเสียหายเกิดจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ซ่ึงจะ
ไมเปนธรรมตอผูประกอบการคอมพิวเตอร ดังน้ัน เพื่อปองกันการกลั่นแกลงฟองรองกันดังกลาว จึงได
กํ าหนดใหศาลไตสวนและวินิจฉัยเบื้องตนเสียกอนวา คํ าฟอง ขออาง หรือขอตอสูที่กลาวอางวาเกี่ยวกับ
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน มีความเกี่ยวของกับปญหานี้หรือไม (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 9
วรรคสอง) ซ่ึงในการดํ าเนินการไตสวนและวินิจฉัยเบ้ืองตนดังกลาว ศาลตองเรียกผูเช่ียวชาญมาให
ถอยค ําและอธิบายดวย (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 9 วรรคสาม)

2.7 ศาลที่อํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันเปนปญหาทางเทคนิคท่ีมีความยุงยากซับซอนและ

อาจจะมีการฟองรองกันมาก ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับเร่ืองนี้จึงตองเปนศาลที่สามารถ
พิจารณาพิพากษาคดีไดอยางรวดเร็วและมีความพรอมในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบพยาน
ปจจุบันเปนท่ีประจักษกันวา “ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ” เปนศาลที่มีลักษณะ
ดังกลาว ในขณะท่ีการพิจารณาพิพากษาในศาลธรรมดายังมีความลาชาอยูมาก รางพระราชกํ าหนดฯ น้ี
จึงกํ าหนดใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศเปนศาลที่มีอํ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีที่เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หากในทองท่ีน้ันไดมีศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศเปดดํ าเนินการแลว (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 9 วรรคหนึ่ง) บทบัญญัตินี้จะ
ชวยบรรเทาปญหาคดีรกโรงรกศาล (floodgate of litigation) ไดพอสมควร

อนึ่ง เพื่อปองกันมิใหมีการใชสิทธิฟองรองกันโดยไมสุจริต จึงกํ าหนดในวรรคสองให
ศาลไตสวนและวินิจฉัยเบื้องตนเสียกอนวาคํ าฟอง ขออาง หรือขอตอสูที่กลาวอางวาเกี่ยวกับปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันน้ัน มีความเกี่ยวของกับปญหาดังกลาวจริงหรือไม (รางพระราชกํ าหนดฯ
มาตรา 9 วรรคสอง) ในการน้ี ไดกํ าหนดใหศาลเรียกผูเช่ียวชาญมาใหถอยคํ าและคํ าอธิบายดวย
เน่ืองจากศาลไมมีความรูความเช่ียวชาญทางเทคนิค (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 9 วรรคสาม)12

2.8 ขอยกเวนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
รางพระราชกํ าหนดฯ น้ีกํ าหนดใหการทํ าซ้ํ าหรือดัดแปลงคอมพิวเตอรตามที่จํ าเปนเพื่อ

แกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หรือเพื่อปองกันหรือแกไขความเสียหายที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิด
ขึ้นจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตาม
กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือกฎหมายอื่นที่มุงคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ท้ังน้ี เพื่อ
ใหผูที่จะไดรับความเสียหายสามารถแกไขโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือขอมูลที่ใชกับระบบคอมพิวเตอรได
โดยไมเปนการละเมิดสิทธิแตผูเดียว (exclusive right) ของผูทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือผูที่ได
รับอนุญาตใหใชสิทธ ิ(licensee) หรือผูรับโอนสิทธ ิ(assignee) ดังกลาว (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา
10) หากไมมีบทบัญญัติน้ีแลว ผูซ่ึงทํ าการแกไขดังกลาวอาจจะถูกผูทรงสิทธิ ผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
หรือผูรับโอนสิทธิฟองรองได ซึ่งเหตุผลสํ าคัญของหลักการนี้ก็คือ เนื่องจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ.
สองพัน เปนปญหาท่ีกระทบตอกิจการและผูบริโภคในวงกวาง การที่กิจการและผูบริโภคซึ่งมีอยูเปน
จํ านวนมากจะรองขอใหผูประกอบการคอมพิวเตอรหรือเจาของผลิตภัณฑคอมพิวเตอรดํ าเนินการแกไข
                                        
12 ในบางประเทศ มีการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อวางขอกํ าหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความในคดีเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน
เชน Year 2000 Readiness and Responsibility Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน
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ปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ยอมจะไมทันการ  และผูประกอบการคอมพิวเตอรหรือเจาของผลิต
ภัณฑคอมพิวเตอรเหลานั้นก็คงไมสามารถดํ าเนินการใหแกกิจการและผูบริโภคไดท้ังหมดอยางแนนอน
ดังน้ันดวยระยะเวลาอันจํ ากัดกฎหมายจึงไดใหสิทธิกิจการและผูบริโภคในการดํ าเนินการเองตามท่ีจํ า
เปนเพื่อแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน

2.9 ระยะเวลาผอนปรน
รางพระราชกํ าหนดฯ น้ีกํ าหนดระยะเวลาผอนปรน (grace period) ที่ผูประกอบการ

คอมพิวเตอรสามารถดํ าเนินการแกไขปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ใหผูซ่ึงไดรับความเสียหายจาก
ปญหานี้ไดภายในระยะเวลาผอนปรนที่กํ าหนด ซึ่งเม่ือไดดํ าเนินการดังกลาวแลว ผูประกอบการ
คอมพิวเตอรที่กอใหเกิดปญหาแกผูบริโภคหรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเสียหายจากการที่คอมพิวเตอร
ของผูประกอบการคอมพิวเตอรมีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน (ในลักษณะท่ีไมมีความพรอมสํ าหรับ
ปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน) ก็เปนอันหลุดพนจากความรับผิดในการชดใชคาเสียหายสํ าหรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ผูไดรับความเสียหายไมอาจฟองรองใหผูประกอบการคอมพิวเตอรชดใชคาเสียหายอีก และ
หากมีการฟองคดีเพื่อเรียกคาเสียหายแลว ใหศาลยกค ําฟอง คํ ารอง หรือค ําขอใด ๆ อันเกี่ยวกับปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน น้ันเสีย มาตรการทางกฎหมายตามบทบัญญัตินี้เปนมาตรการหน่ึงที่จะ
ผอนคลายปญหาคดีรกศาลได 13

บุคคลท่ีจะไดรับประโยชนจากระยะเวลาผอนปรนตามรางพระราชกํ าหนดฯ น้ี คือ
ผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กํ าหนดในรางพระราชกํ าหนดฯ น้ีโดยสุจริต14 (กลาวคือโดยปราศจากพฤติการณตามราง
พระราชกํ าหนดฯ มาตรา 6 (1) (2) หรือ (3)) โดยเปดเผยวาคอมพิวเตอรของตนมีความพรอมสํ าหรับ
ปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน แตปรากฏในภายหลังวา ไมมีความพรอมดังกลาว ทํ าใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลอื่น ในกรณีน้ีกฎหมายกํ าหนดระยะเวลาผอนปรนไว 90 วัน นับแตวันที่รูถึงปญหาคอมพิวเตอร
ค.ศ. สองพัน แตหากเปนผูประกอบการคอมพิวเตอรที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภค กฎหมายก ําหนด
ใหระยะเวลาผอนปรนมีเพียง 3 วันนับแตวันที่รูถึงปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เทาน้ัน เพราะ
กิจการดังกลาวเปนกิจการที่มีผลกระทบกวางขวางตอประชาชนทั่วไป (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 11)

ดังไดกลาวขางตน ผูประกอบการคอมพิวเตอรซึ่งสมัครใจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน 15 จะไดรับการยกเวนความรับผิดทางแพงในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

                                        
13 ในกฎหมายตางประเทศ มีการกํ าหนดมาตรการปองกันและแกไขสภาพที่คดีที่เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน รกโรงรกศาล
แตกตางกันไป เชน กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกากํ าหนดใหตองนํ าคดีที่เกี่ยวกับปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันขึ้นสู
อนุญาโตตุลาการกอน เปนตน

14 ดูความหมายนัยอยางกวางของคํ าวา “สุจริต” ในหนา 10
15 คณะอนุกรรมการที่ยกรางพระราชกํ าหนดฯ นี้ไดพิจารณาดวยวาสมควรกํ าหนดบทบัญญัติที่บังคับใหผูผลิต หรือผูนํ าเขาคอมพิวเตอร
แสดงเครื่องหมายไวที่คอมพิวเตอร สิ่งบรรจุ คูมือการใช หรือแสดงขอความเตือนไวในโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีที่รูวาคอมพิวเตอรที่
ตนผลิตหรือนํ าเขามีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน หรือไม ทั้งนี้ เพื่อใหผูบริโภคทราบถึงปญหาดังกลาว และชวยใหผูบริโภคตัดสินใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่อาจมีปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ เห็นวา ไมมีความจํ าเปน
ตองมีบทบัญญัติเชนวานัน้ในรางพระราชกํ าหนดฯ นี้ เนื่องจากผูมีอํ านาจตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 สามารถใช
อํ านาจตามมาตรา 30 และมาตรา 31 ของกฎหมายดังกลาวประกาศใหคอมพิวเตอรเปนสินคาควบคุมฉลากไดอยูแลว บทบัญญัติมาตรา
30 และมาตรา 31 มีดังนี้
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คอมพิวเตอรของตน (ตามรางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 6)  ดังน้ัน การกํ าหนดในรางพระราชกํ าหนดฯ
มาตรา 11 ใหผูประกอบการคอมพิวเตอรตองดํ าเนินการแกไขปญหาในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวา
คอมพิวเตอรที่ตนเปดเผยวามีความพรอมสํ าหรับปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน ไมมีความพรอม
ดังกลาว ก็ยอมมีความหมายวา ประโยชนที่ผูประกอบการคอมพิวเตอรไดรับจากการยกเวนความรับผิด
ทางแพงน้ันจะสิ้นสุดลงทันทีที่ปรากฏในภายหลังวาคอมพิวเตอรที่ตนไดเปดเผยวามีความพรอมสํ าหรับ
ปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน น้ัน มิไดมีความพรอมดังกลาว ในกรณีเชนวานี้ ผูประกอบการคอมพิวเตอรจะ
ไดรับประโยชนจากระยะเวลาผอนปรนท่ีกฎหมายกํ าหนด ดวยเหตุนี้เอง รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 6
จึงมีความขึ้นตนวา “ภายใตบังคับมาตรา 11” สวนในกรณีที่ผูประกอบการคอมพิวเตอรเปดเผยขอมูลโดย
สุจริตวา คอมพิวเตอรของตนยังไมมีความพรอมสํ าหรับปฏิบัติการ ค.ศ. สองพัน น้ัน  ผูประกอบการ
คอมพิวเตอรก็จะไดรับการยกเวนความรับผิดทางแพงตามรางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 6 โดยตลอด
เพราะผูประกอบการคอมพิวเตอรไดทํ าใหผูบริโภคหรือสาธารณชนตระหนักในความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นแลว และเมื่อไดรับการยกเวนความรับผิดตลอดไป ก็ไมมีกรณีที่จะใหระยะเวลาผอนปรน
แตอยางใด สํ าหรับกรณีท่ีเปนการเปดเผยขอมูลโดยไมสุจริตน้ัน ผูประกอบการคอมพิวเตอรที่เปดเผย
ขอมูลก็จะไมไดรับการยกเวนความรับผิดตั้งแตตน แตในกรณีน้ีผูซ่ึงกระทํ าการโดยไมสุจริตไมสมควรได
รับประโยชนจากระยะเวลาผอนปรน  ดังน้ัน รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 11 จึงมีขอความวา “โดย
ปราศจากพฤติการณตามมาตรา 6 (1) (2) หรือ (3)”

สํ าหรับผูประกอบการคอมพิวเตอรที่มิไดสมัครใจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับปญหา
คอมพิวเตอร ค.ศ. สองพันตามกฎหมายน้ี ก็จะไมไดรับประโยชนจากกฎหมายน้ีแตประการใด และหาก
มีกรณีฟองรองเกิดขึ้น สิทธิหนาที่ของคูกรณีก็ยอมเปนไปตามหลักกฎหมายทั่วไป

                                                                                                                              
มาตรา 30 ใหสินคาที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสินคาที่สั่งหรือนํ าเขามาในราชอาณาจักรเพือ่

ขาย เปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก
ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับสินคาท่ีคณะกรรมการวาดวยฉลากกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ปรากฏวามีสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย  หรือจิตใจ เนื่องในการใชสินคาหรือโดยสภาพของสินคา

นั้น หรือมีสินคาที่ประชาชนทั่วไปใชเปนประจํ า ซึ่งการกํ าหนดฉลากของสินคานั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคในการที่จะทราบ
ขอเท็จจริงในสาระส ําคัญเกี่ยวกับสินคานั้น แตสินคาดังกลาวไมเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการวาดวยฉลากมี
อํ านาจกํ าหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลากได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 31 ฉลากของสินคาท่ีควบคุมฉลาก จะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) ใชขอความที่ตรงตอความจริงและไมมีขอความที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสํ าคัญเกี่ยวกับสินคา
(2) ตองระบุขอความดังตอไปนี้
              ฯลฯ ฯลฯ
ใหผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนผูผลิตเพื่อขายหรือผูสั่งหรือผูนํ าเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายซ่ึงสินคาท่ีควบคุมฉลาก แลวแตกรณี

เปนผูจัดทํ าฉลากกอนขาย และฉลากนั้นตองมีขอความดังกลาวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ ขอความตามวรรคหนึ่ง (2) (3) ตองจัดท ําตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการวาดวยฉลากกํ าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(กฎหมายฉบับน้ีไดนิยาม "ฉลาก" ใหมีหมายความวา “รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทํ าใหปรากฏขอความเกี่ยวกับ
สินคา ซึ่งแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรกหรือรวมไวกับสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุ
สินคา และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคูมือสํ าหรับใชประกอบกับสินคา ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอ
บรรจุสินคานั้น”)
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2.10 ผูรักษาการตามกฎหมาย
เน่ืองจากปญหาคอมพิวเตอร ค.ศ. สองพัน เปนปญหาท่ีมีความสํ าคัญระดับชาติ จึง

สมควรใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการและมีอํ านาจออกระเบียบหรือคํ าสัง่เพ่ือปฏิบัติตามพระราช
กํ าหนดน้ี (รางพระราชกํ าหนดฯ มาตรา 12)

17 กันยายน 2542
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