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เค้าโครงบรรยาย 
วิชา  กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

(Law on Technology) 
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย 

อ.ไพบูลย์  อมรภญิโญเกียรต ิ
 
 รายละเอียดของวิชา 
 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัเทคโนโลยแีละอินเตอร์เน็ท  (Introduction to Technology and Internet) 
 - ความรู้เบือ้งต้นท่ีเก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ทธุรกิจ E-Commerce  

M-Commerce และ U-Commerce  
 - ธุรกิจประเภทแบบบีทบูี (B2B) บีทซูี (B2C) และ ซีทซูี (C2C) 
 - IP Address, TCP/IP, Source Code, Object Code 
 
2. การควบคุม ดูแล ระบบอนิเตอร์เน็ท (Regulation on Internet) 
 - การควบคมุสือ่ตา่ง ๆ บนอินเตอร์เน็ตของภาครัฐและเอกชน 
 - หลกัอ านาจอธิปไตยของรัฐ (Sovereignty) 
 - ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ / ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
 - การใช้เทคโนโลยีควบคมุ (Lex Electronica) 
 - องค์กรควบคมุดแูลตนเอง (Self-Regulation) 
  
3. กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อพพิาทจากสื่ออนิเตอร์เน็ท (Private International 

Laws) 
 - หลกักฎหมายขดักนั (Conflict of Laws) 
 - หลกัเร่ืองเขตอ านาจศาล (Jurisdiction) การบงัคบัใช้กฎหมาย (Law Enforcement) 
 - หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ (International Law) 
 - หลกักฎหมายองักฤษและสหรัฐอเมริกา (Effect Doctrine / Sliding Scale Doctrine) 
 
4. สัญญาที่ท าผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (Contract via Internet / Electronic or Digital Signature) 
 - ปัญหา Click Wrap Agreement และ Terms and Condition on internet 
 - หลกันิติกรรมสญัญา ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
 - กฎหมายวา่ด้วยข้อสญัญาไมเ่ป็นธรรม  
 - หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ 
 - ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ 
 - พระราชบญัญตัิธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
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5. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและการท าอนุญาโตตุลาการผ่านอินเตอร์เน็ท (Consumer 
Protection on line / ADR (Alternative Dispute Resolution)) 
- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
- กฎหมายวา่ด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง 
- กฎหมายที่ควบคมุเก่ียวกบัเร่ืองการโฆษณา 
- กฎหมายอนญุาโตตลุาการ กบัการระงบัข้อพิพาทช่ือโดเมน (Domain Name Dispute) 
 

6. กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอนิเตอร์เน็ท (IP on Internet) 
 - กฎหมายลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า ความลบัทางการค้า แบบวงจร รวม ฯลฯ (การ

ละเมิดลขิสทิธ์ิบนเว็บไซท์ การท าลงิค์ (Linking) การท า Caching  Mirroring การละเมิดช่ือ
โดเมน (Domain Name), Cybersquatter, ฐานข้อมลูบนอินเตอร์เน็ต 

 - พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการจดัตัง้ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่ง ประเทศ 
 - ข้อก าหนดประกอบพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการจดัตัง้ศาลทรัพย์สนิทางปัญญา และการค้า

ระหวา่งประเทศ 
 - กฎหมาย DMCA และ E.U. Directive 
  
7. ความรับผิดที่เกดิขึน้จากเนือ้หาของเวบ็ไซท์บนอินเตอร์เน็ท (Content Liability) 
 - ความรับผิดของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท (ISP และ VAN) 
 - การขึน้ทะเบยีนธุรกิจอินเตอร์เน็ท 
 - กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 - ประมวลกฎหมายอาญา 
 - กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ  
  
8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงนิและธุรกรรมทางการเงนิผ่านทางอนิเตอร์ 

เน็ท (Payment and Internet Trading) 
 - กฎหมายควบคมุการแลกเปลีย่นเงินตรา  
 - กฎหมายหลกัทรัพย์ และ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัทางด้านการเงิน 
 - ร่างกฎหมายวา่ด้วยการโอนเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
9. กฎหมายพยานหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ 

(Cyber Crime, Forensics and Evidence)  
 - อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
 - ประมวลกฎหมายอาญา 
 - ร่างพระราชบญัญตัิอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 - ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ / ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความ

 อาญา 
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10. พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (E-Commerce Transaction Act. of 2001) 
 - หลกัการรับฟังพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ (Admission of E-evidence) 
 - หลกัการแสดงเจตนาโดยผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 วิทยากรพิเศษ 
 

1. อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ 
 พ.ต.อ. ญาณพล  ยัง่ยืน กรมสอบสวนคดีพเิศษ (ด้านคดอีาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์) 
  
 2. การประกอบธุรกิจอินเตอร์เน็ตประเภท B2C 
  คณุปรเมศวร์   มินศิริ เว็บไซท์ kapook.com 
    
 
 หนังสืออ่านประกอบ 
 

- “ความรู้เบือ้งตน้กฎหมายเกี่ยวกบัการแลกเปลีย่นข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ (EDI)” (จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 2541และวารสารบทบณัฑิตย์ สถาบนัเนติบณัฑิตยสภา 

- “ความคุม้ครองทางกฎหมายของโดเมนเนมบนอินเตอร์เน็ต” (วารสารนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์) 
มีนาคม 2542 และวารสารบทบณัฑิตย์ สถาบนัเนติบณัฑิตยสภา 

- หนงัสอืกฎหมาย “Cyber Law กฎหมายกบัอินเตอร์เน็ต” ส านกัพิมพ์โปรวิชัน่ 
- หนงัสอื “กฎหมายไซเบอร์ Cyber Laws”  ส านกัพิมพ์เนชัน่กรุ๊ป 
- “พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กฎหมายคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพหรือรัฐประหารแบบเบ็ดเสร็จ” 2550, หนงัสือรายงานประจ าปี 2550-2551, 
สมาคมนกัหนงัสอืพิมพ์แหง่ประเทศไทย 

- “มาตรการปิดบล็อกเว็บไซท์ของกระทรวงไอซีที แนวทางการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมปัญหา
ให้กับโลกออนไลน์” 2551, หนงัสือรายงานประจ าปี 2551-2552, สมาคมนกัหนงัสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 

- หนงัสอื “ค าอธิบาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”  ส านกัพิมพ์โปรวิชัน่ 
 
 TEXTBOOKS 
 
 - Reed, Chris : Internet Law, Text & Materials, Butterworths 2011  
 - Materials, E-Commerce and IT Law, Butterworths 2010 
 - Akdeniz, Yamen; Walker, Clive; Wall, David : The Internet, Law and Society, 

Longman 2010 
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- Brinson, Dianne (and others), Exploring e-commerce and Internet law, Prentice Hall, 
2010 

- Chissick, Michael ; Electronic Commerce Law and Practice, Sweet & Maxwell 
 2010 

- Dickie, John ; Internet and electronic commerce law in the European Union, Hart 
1999 

- Edwards, Lilian; Waelde, Charlotte ; Law and the Internet, Hart, 2000 
- Ferrera, John (and others), Cyberlaw, South Western College Publishing 2000 (US) 

 - Gringras, Clive ; Law of the Internet, Butterworths 1999 
 - Groves, Peter ; Law and the Internet, Cavendish, 2001 
 - Hörnle, Julia, Walden, Ian (editors), E-Commerce Law and Practice in Europe, 

Woodhead, 2001 (ECLIP Book) 
 - Smith, Graham, Internet Law and Regulation, Sweet & Maxwell 2000 
 - Saunders, Kurt ; Practical Internet Law for business, Artech House 2001 
 - York, Stephen, Tunkel, David ; Hammond Suddards : e-commerce : a guide to 

electronic business, Butterworths 2000 
 


