คํานํา
การใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรแตละประเภท
โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนงานลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งไดรับความคุม ครองในฐานะ
งานวรรณกรรม ตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งกําหนดใหความคุมครอง
เจาของลิขสิทธิ์เปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใดๆ ในงานลิขสิทธิ์ของตน ใน
ขณะเดียวกันกฎหมายไดกําหนดขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อตองการใหสังคมไดใชประโยชน
จากงานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อมิใหเจาของลิขสิทธิ์ผูกขาดงานลิขสิทธิ์ของตน ซึ่งจะเปนการขัดขวางการ
พัฒนาการศึกษาและการใชประโยชนโดยสาธารณชนตามสมควรอยางเปนธรรม
อยางไรก็ดี นอกเหนือจากสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์และขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธิท์ ี่กฎหมายไดกําหนดไว ผูเปนเจาของลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรแตละรายมักจะ
กําหนดเงื่อนไขการใชงานทีแ่ ตกตางกันออกไป ซึ่งผูใชสามารถอานดูไดจากสัญญาอนุญาตใหใช
สิทธิในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร (Licensing Agreement) ทั้งนี้ผูใชควรอานสัญญาอนุญาตฯ ให
ละเอียดกอนนําโปรแกรมคอมพิวเตอรไปใชหรือกระทําการใดๆ ตอโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
ดวยเหตุนี้ อนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการคุมครองลิขสิทธิ์ซอฟตแวร จึงได
จัดทําคูมือการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรแตละประเภท โดยไดอธิบาย
ถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทตางๆ ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการจําหนาย โปรแกรม
คอมพิวเตอรแบบใชไดเสรี โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบรหัสเปด โปรแกรม-คอมพิวเตอรสาธารณะ
โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบทดลองใช และ โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทอื่นๆ เพื่อใหผูอานเขาใจ
ถึงลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรแตละประเภทรวมถึงสิทธิในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร
อันจะเปนการลดความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์
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4. โปรแกรมคอมพิวเตอรสาธารณะ (Public Domain Software)
5. โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบรหัสเปด (Open-Source Software)
6. โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทอื่นๆ

1. โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการจําหนาย (Commercial Software)
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการจําหนาย หมายถึง โปรแกรมที่ถูกออกแบบและ
พัฒนาเพื่อการขายในทองตลาด
ในอดีตซอฟตแวรประเภทนีไ้ ดรับความนิยมเปนอยางมาก อยางไรก็ดีในปจจุบัน
ผูใชมีทางเลือกมากขึ้นเนื่องจากมีผูผลิตซอฟตแวรประเภทตางๆ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบ
ใชไดเสรี (Freeware Software) โปรแกรมคอมพิวเตอรสาธารณะ (Public Domain Software)
และโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบรหัสเปด (Open-source Software) เปนตน
ลักษณะของ โปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ การจําหนาย โดยสวนใหญ
มีดังนี้
- สามารถซื้อหาไดจากผูแทนจําหนาย ผูผลิต และรานคาซึ่งจําหนายซอฟตแวรและ
ฮารดแวร เปนตน
- เปนซอฟตแวรที่มีลขิ สิทธิ์
- ผูซื้อควรอานสัญญาอนุญาตประเภทนีด้ วยความระมัดระวัง เนื่องจากโปรแกรม
ประเภทนี้ เจาของลิขสิทธิจ์ ะมีขอสงวนสิทธิมากกวาโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทอื่น
- ผูซื้อจะตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิใ์ หใช ซึง่ ในทางปฏิบตั ิผูซื้อจะไดรับ
สัญญาอนุญาตระบุเงื่อนไขการใชตางๆ เมื่อผูซื้อไดชําระคาโปรแกรมฯ ทั้งนี้ผูซื้อตองเขาใจวาสัญญา
อนุญาตเพียงใหใชเทานั้น ไมไดมอบลิขสิทธิ์ใหแกผูซื้อ
- ผูใชไมสามารถทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอรได ยกเวนกรณีการทําสําเนาเพื่อเก็บ
ไวใชประโยชนในการบํารุงรักษาหรือปองกันการสูญหาย และจะใชสําเนาที่ทําสํารองไว (backup
copy) ไดเฉพาะกรณีที่โปรแกรมตนฉบับสูญหาย หรือเสียหายจนไมสามารถใชงานไดเทานั้น
- ไมอนุญาตใหดัดแปลงหรือตอยอด เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์
- ไมสามารถศึกษาหรือทําวิศวกรรมยอนกลับได เวนแตไดรับอนุญาตจาก
เจาของลิขสิทธิ์
- เว็บไซตที่แนะนําที่แนะนําการคนหาซอฟตแวรประเภทนี้ คือ www.soft14.com
และ www.tucows.com เปนตน

2. โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบทดลองใช (Shareware Software หรือ Trailware)
โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบทดลองใช หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีลิขสิทธิ์
โดยสาธารณชนสามารถนําไปทดลองใชไดฟรี ภายใตเงื่อนไขที่วาหากตองการใชตอไปหลังจากครบ
กําหนดระยะเวลาทดลองใช ผูใชจะตองจายคาธรรมเนียมการใช
ผูพัฒนาซอฟตแวรซึ่งสวนใหญเปนบุคคลธรรมดา เลือกทําธุรกิจซอฟตแวรประเภทนี้
เนื่องจากตองการขายตรงตอผูใช การซื้อซอฟตแวรประเภทนี้จึงถูกกวาการซื้อซอฟตแวรโดยผาน
รานคา
ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบทดลองใช โดยสวนใหญ มีดังนี้
- ในอดีต โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทนี้จะทํางานบน Dos แตปจจุบันโดยสวน
ใหญจะทํางานไดบน Microsoft window
- โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทนี้ โดยสวนใหญจะไมสามารถทํางานไดบน
Macintosh และ Unix
- ผูใชสามารถคนหาซอฟตแวรประเภทนี้ไดจาก การดาวนโหลดทางอินเทอรเน็ต
หรือบางครั้งอาจพบไดจากการแถมมาจากหนังสือนิตยาสารตางๆ เปนตน
- ไมสามารถทําวิศวกรรมยอนกลับได เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์
- โดยทั่วไปไมมีการเปดเผยซอรโคด
- ไมสามารถดัดแปลงหรือพัฒนาตอยอดได เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์
- ผูใชไมสามารถทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอรได ยกเวนกรณีการทําสําเนาเพื่อเก็บ
ไวใชประโยชนในการบํารุงรักษาหรือปองกันการสูญหาย และจะใชสําเนาที่ทําสํารองไว (backup
copy) ไดเฉพาะกรณีที่โปรแกรมตนฉบับสูญหาย หรือเสียหายจนไมสามารถใชงานไดเทานั้น
- ผูใชสามารถทําซ้ําและแจกจายแกผูอื่นตอไปได โดยผูไดรับสามารถทดลองใชและ
หากตัดสินใจที่จะใชซอฟตแวรนั้นตอ จะตองจายคาธรรมเนียมการใชแกเจาของลิขสิทธิ์
- ผูใชไมสามารถขายหรือแจกจายเพื่อแสวงหากําไร เวนแตไดรับอนุญาตจาก
เจาของลิขสิทธิ์
- ในบางครั้งผูใ ชสามารถตอรองราคาคาธรรมเนียมการใช (licensing fee) กับผูเปน
เจาของลิขสิทธิ์ได
- โดยสวนใหญ สัญญาอนุญาตใหใชซอฟตแวรประเภทนี้จะระบุเรื่องการบริการหลัง
การขาย รวมถึงไดรับเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรเพิ่มเติม และยังมีการอัพเกรด
(upgrade) โปรแกรมคอมพิวเตอรใหภายหลังดวย
- website ที่แนะนําการคนหาซอฟตแวรประเภทนี้ คือ www.shareware.com และ
www.download.com เปนตน

3. โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบใชไดเสรี(Freeware Software)
โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบใชไดเสรี หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรใหใชโดย
เจาของลิขสิทธิ์ไมคิดมูลคา โดยเจาของลิขสิทธิ์จะกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตและขอจํากัดตางๆ
บางประการไว
ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบใชไดเสรี โดยสวนใหญ มีดังนี้
- ผูใชสามารถคนหาซอฟตแวรประเภทนี้ไดจากการดาวนโหลดทางอินเทอรเน็ต
หรือบางครั้งอาจพบไดจากการแถมมาจากหนังสือนิตยาสารตางๆ รวมทั้งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
- เปนซอฟตแวรที่มีลขิ สิทธิ์ และมีเงื่อนไขตางๆที่ถูกกําหนดไวโดยเจาของลิขสิทธิ์
- สามารถทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอรไดเพื่อปองกันการสูญหายและสามารถ
จําหนายจายแจกได ทั้งนี้จะตองไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร
- สามารถดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรได โดยไมตองขออนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์
- สามารถศึกษาและทําวิศวกรรมยอนกลับโปรแกรมคอมพิวเตอรได โดยไมตอง
ขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์
- สามารถพัฒนาตอยอดโปรแกรมคอมพิวเตอรได โดยไมตองขออนุญาตจาก
เจาของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ผูพัฒนาตอยอดจะตองยินยอมใหโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาตอยอดขึ้นนั้น
เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบใชไดเสรีเชนกัน เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ กลาวคือ
ไมสามารถกลาวอางสิทธิในลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการจําหนายหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรแบบทดลองใช
- website ที่แนะนําการคนหาซอฟตแวรประเภทนี้ คือ www.freeware.com และ
www.freeware-guide.com เปนตน

4. โปรแกรมคอมพิวเตอรสาธารณะ (Public Domain Software)
โปรแกรมคอมพิวเตอรสาธารณะ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เจาของลิขสิทธิ์
ไดสละลิขสิทธิ์ เพื่อเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่หมดอายุการ
คุมครอง ซึ่งสาธารณชนสามารถใชไดอยางไมมีขอจํากัด
ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรสาธารณะ โดยสวนใหญ มีดังนี้
- เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เจาของลิขสิทธิไ์ ดสละลิขสิทธิ์หรือเปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่หมดอายุการคุมครองลิขสิทธิ์
- สามารถทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอรไดเพื่อปองกันการชํารุดสูญหายและ
จําหนาย จายแจกอยางไมมีขอจํากัด
- สามารถดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรนี้ได โดยไมตองไดรับอนุญาตจาก
เจาของ
ลิขสิทธิ์กอน
- สามารถศึกษาและทําวิศวกรรมยอนกลับได โดยไมตองไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์กอน
- สามารถพัฒนาตอยอดไดโดยไมตองขออนุญาตและไมมีเงื่อนไขในการใชและ
จําหนายจายแจกโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดมีการพัฒนาตอยอดขึ้นมานั้น
คําแนะนํา
ขอควรพิจารณาวาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปน โปรแกรมคอมพิวเตอรสาธารณะ
หรือเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทอืน่ ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ มีดังนี้
- ผูใชควรสันนิษฐานไวกอนวาโปรแกรมคอมพิวเตอรทุกประเภทมีลิขสิทธิ์
เวนแตมขี อความหรือสัญลักษณที่กําหนดชัดวาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสาธารณะ เชน ขอความ
ที่แสดงวาเจาของไดสละลิขสิทธิ์แลว หรือเปนโปรแกรมที่หมดอายุการคุมครองลิขสิทธิ์แลว
ทั้งนี้ กรณีที่ไมมีสัญลักษณ© ไมไดหมายความวา โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นไมมี
ลิขสิทธิ์ เนื่องจากการคุมครองลิขสิทธิเ์ กิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันที ไมตอ งจดทะเบียนและแสดง
เครื่องหมาย © หรือสัญลักษณใดๆ
- ควรอานเอกสารขอกําหนดและพิจารณาหีบหอซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา
อนุญาต วิธีการใช และขอจํากัดสิทธิตางๆ ใหละเอียด
- website ที่แนะนําการคนหาซอฟตแวรประเภทนี้ คือ www.aixpdslib.seas.
ucla.edu www.awug.org/library/software.html และ www.ibiblio.org/jmaynard เปนตน

5. โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบรหัสเปด (Open-source Software)
โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบรหัสเปด หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งผูเปน
เจาของเปดเผยรหัสตนฉบับหรือซอรสโคด (Source Code) ภายใตเงื่อนไขซึ่งอนุญาตใหผูใช
สามารถทําการศึกษา เปลี่ยนแปลงแกไข และพัฒนาซอฟตแวร รวมทัง้ จําหนายจายแจกโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ไดพัฒนาตอยอดนั้นได
ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบรหัสเปด โดยสวนใหญ มีดังนี้
- สามารถขายและจําหนายจายแจกซอฟตแวรประเภทนี้ได
- ผูเปนเจาของลิขสิทธิ์จะเปดเผยซอรสโคดไปพรอมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในกรณีไมมีการเปดเผยซอรสโคดพรอมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ในทางปฏิบตั ผิ ูเปนเจาของจะ
เผยแพรซอรสโคดทางสื่ออินเทอรเน็ตโดยไมคิดคาธรรมเนียม
- ผูใชสามารถพัฒนาตอยอดโปรแกรมคอมพิวเตอรได โดยไมตองขออนุญาต
เมื่อพัฒนาตอยอดแลว จะตองระบุที่มาของโปรแกรมคอมพิวเตอรเดิมที่ไดถูกพัฒนาตอยอดขึ้น
- เมื่อพัฒนาตอยอดโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทนี้แลว ผูพัฒนาจะตองใชชื่อ
โปรแกรมใหม
- สัญญาอนุญาตจะตองไมมีลักษณะกีดกันบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใด
- สัญญาอนุญาตจะตองไมมีลักษณะกีดกันบุคคลใดที่จะใชโปรแกรมคอมพิวเตอณ
เพื่อการเฉพาะ เชน ไมสามารถกีดกันการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในทางธุรกิจหรือการ
คนควาวิจัย เปนตน
- การจําหนายจายแจกโปรแกรมคอมพิวเตอรตอๆกันไป ไมทําใหเงื่อนไขของ
สัญญาอนุญาตในลักษณะของโอเพนซอรสสิ้นสุดลง
- โปรแกรมคอมพิวเตอรโอเพนซอรส จะตองมีความเปนกลาง ไมจํากัดวาสามารถ
ใชรวมกับโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการบางประเภทเทานั้น
- website ที่แนะนําการคนหาซอฟตแวรประเภทนี้ คือ www.gnu.org
www.freebsd.org และ www.searchopensource.com เปนตน

6. ตัวอยางชื่อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทอื่นๆ
Shovelware หมายถึง ซอฟตแวรของแถมซึ่งอาจจะเปน freeware, shareware

หรือ public domain software โดยสวนใหญ Shovelware มักจะแถมรวมกับซอฟตแวรประเภท
อื่นๆ เพื่อใหสินคาดูมีมูลคามากขึ้น
หรือ cardware หมายถึง ซอฟตแวรซึ่งอาจจะเปน shareware
หรือ freeware โดยเจาของลิขสิทธิ์กําหนดใหผูใชสงไปรษณียบัตรกลับไปยังผูเปนเจาของลิขสิทธิ์
Postcareware

Ransomware หรือ Hostageware หมายถึง ซอฟตแวรซึ่งจะทําการเขารหัส ใน
hard drive

ทําใหผูใชไมสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของตนได เวนแตจะจายเงินเพื่อทําการ

ถอนรหัส
หรือ Advertisementware หมายถึง ซอฟตแวร ซึ่งถูกโฆษณาผาน
ทางเครื่องคอมพิวเตอรของผูใช ในขณะที่ผูใชกําลังใชงานเครื่องคอมพิวเตอรอยู (Pops Up) ทัง้ นี้
การโฆษณาทีเ่ กิดขึ้นจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูใชใสคําคนหา (key word) ลงในโปรแกรมคนหา (Search
engine) และเกิดจากการพิมพชื่อเขาเว็บไซตที่ผูใชตองการคนหา
Adware

Spyware, Parasite software, Scumware, Junkware หรือ Thiefware

หมายถึง ซอฟตแวรซึ่งถูกติดตั้ง (install) ลงในเครื่องโดยอัตโนมัติ โดยปราศจากความยินยอมของ
ผูใชและไมมีการแจงผูใชวาไดมีการติดตั้งซอฟตแวรชนิดนี้ลงในเครื่องของผูใชแลวซอฟตแวรนี้จะทํา
การเก็บขอมูลเว็บไซตตางๆ ที่ผูใชมักจะเขาเยี่ยมชม ซึง่ ซอฟตแวรประเภทนี้จะใชเพื่อธุรกิจการคา
ตางๆ เชน เมือ่ ผูใชคนหาขอมูลในเว็บไซต A และ B เพื่อหาซื้อโทรทัศน spyware ก็จะทําหนาที่สง
โฆษณาขายโทรทัศนของบริษัทคูแขง ผานทางเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชทันที ในขณะที่ผูใชกาํ ลัง
ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรอยู (Pops Up)
Beerware หมายถึง ซอฟตแวรซึ่งผูใชจะตองซื้อเบียรใหแกผูเปนเจาของ
Careware, charityware, helpware หรือ goodware

หมายถึง ซอฟตแวรถกู
จําหนายจายแจกเพื่อผลประโยชนการกุศล ซึ่ง Careware ซึ่งอาจจะเปนไดทั้ง Freeware และ
Shareware โดยทั่วไป Careware อาจจะถูกแจกจายในลักษณะที่ใหเปลา โดยเจาของลิขสิทธิ์จะ
ขอรับบริจาคเพื่อการกุศล
หมายถึง ซอฟตแวรซึ่งอาจเปน shareware หรือ freeware โดย
เจาของลิขสิทธิ์ไดเขียนขอความบอกกลาวผูใชถึงความยากลําบากในการสรางสรรคเพื่อจูงใจให
ผูตองการใชสนใจจะซื้อ
Guiltware

หมายถึง ซอฟตแวรซึ่งใชแสดงตัวอยางการทํางานของโปรแกรม
เพียงบางสวน เชน สามารถแสดงผลไดแตไมสามารถทําการบันทึกขอมูลและสั่งพิมพ หรืออาจสั่ง
พิมพไดแตปรากฏเครื่องหมายการคาขนาดใหญตรงกลางหนากระดาษเมื่อสั่งพิมพงาน ซอฟตแวร
ประเภทนี้จะถูกแจกจายใหทดลองใชโดยไมคิดมูลคา หากผูใชประสงคจะใชงาน ไดอยางสมบูรณ
จะตองจายเงินเสียกอน
Crippleware

Demoware หมายถึง ซอฟตแวรที่มีลักษณะใหทดลองใชกอนตัดสินใจซื้อ

ซึ่งโดยทั่วไปจะมีลักษณะจํากัดวันเวลาในการใช ใชงานโปรแกรมไดแตเพียงบางสวน เชน
ไมสามารถบันทึกขอมูลได
Donationware หมายถึง ซอฟตแวรซึ่งผูใชจะตองบริจาคเงินใหแกนักพัฒนา

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของนักพัฒนาซอฟตแวรที่จะกําหนด ซึ่งโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. กําหนดใหผูตัดสินใจใชซอฟตแวรบริจาคเงินเมื่อตองการจะใช หรือ 2. ผูใชซอฟตแวรสามารถ
ตัดสินใจที่จะบริจาคเงินก็ตอ เมื่อไดใชประโยชนและไดรับความพึงพอใจ จากโปรแกรมนั้นแลว
หมายถึง ซอฟตแวรซึ่งทุกคน
สามารถจําหนายจายแจกได ซึ่งมีหลักการเชนเดียวกับ freeware และ shareware
Freely redistributable software (FRS)

Greenware หมายถึง ซอฟตแวรซึ่งเจาของลิขสิทธิ์กาํ หนดใหผูใชโปรแกรมกระทํา

การชวยรักษาสภาพแวดลอม เชน จะตองใชกระดาษรีไซเคิล จะตองใชระบบขนสงสาธารณะ และ
ไมสูบบุหรี่ เปนตน
หรือ Annoyware หมายถึง เปนซอฟตแวรประเภท
shareware ซึ่งกําหนดใหผูใชจายคาธรรมเนียม ซึ่งการโฆษณาซอฟตแวรประเภทนี้จะกระทําผาน
เครื่องคอมพิวเตอรของผูใช ในขณะที่ผูใชกําลังใชงานเครื่องคอมพิวเตอรอยู (Pops Up)
Nagware, begware

Malware, Malicious software หรือ badware

หมายถึง ซอฟตแวรซึ่ง
ถูกออกแบบมาเพื่อเขาแทรกซึมหรือทําลายระบบคอมพิวเตอรโดยปราศจากความยินยอมของ
เจาของเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกซอฟตแวรชนิดนี้วาไวรัส (Virus)
Snoopware หมายถึง ซอฟตแวรที่ใชสาํ หรับติดตามเฝาดูการใชงานของ

ผูใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยสวนใหญจะใชในการติดตามเฝาดูลูกจาง บุตร หรือคูสมรสเกี่ยวกับ
พฤติกรรมตางๆ โดย Snoopware สามารถบันทึกการกดพิมพแปนคีบอรด แอบถายรูปและแอบ
ดักฟง เปนตน

