บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 6
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 108 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ๒
------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายวิบูลย วอง
4. นายฉกาจ วิสัย
5. นายพิพัฒน ไพบูลยเกษมสุทธิ
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
2. นายวสันต ฝมือชาง

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นายปรีชา ขําศิริ
3. นายพิทักษ วังวรางกูร
4. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
5. นางเอมอร จนิษฐ
6. นายรังสรรค จันทรนฤกุล

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูชี้แจง คือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายวรพัฒน ทิวถนอม
2. นายวินัย อยูสบาย
3. นางสาวลัดดา แจงเกษมสุข
4. นางสาวสรอยทิพย คุมภัยพาล

รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักกํากับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
นักวิชาการคอมพิวเตอร 6ว

๒

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวเปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม (ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 7
สิงหาคม 2551 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาความคืบหนาในการบังคับใชกฎหมายภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2544 โดยเชิญปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขารวมประชุมกับ
คณะอนุกรรมาธิการเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
นายวรพัฒน ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดใหขอมูลขอเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีดังกลาว สรุปไดดังนี้
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนกฎหมายที่สงเสริมการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหนาเชื่อถือ และใหมีผลในทางกฎหมายเชนเดียวกับการทําธุรกรรมดวยวิธีการ
ปกติ มีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๕ โดยมีหลักการพื้นฐานที่สําคัญ ๒ ประการ คือ
๑. หลักความเทาเทียมกัน (Functional Equivalent Approach)
หมายถึงความเทาเทียมกันระหวางการใชขอความที่อยูในรูปของกระดาษกับขอความที่อยู
ในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส
๒. หลั ก ความเป น กลางทางเทคโนโลยี แ ละความเป น กลางของสื่ อ (Technical
Neutrality/Media Neutrality) หมายความวากฎหมายจะตองเปดกวางเพื่อรองรับการติดตอสื่อสารดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในทุกรูปแบบ ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบดวยหลักที่สําคัญ ๔
เรื่อง คือ
๑. การระบุใหขอมูล ขอความ หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่กระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมี
ผลผูกพันและใชไดในทางกฎหมาย
๒. เอกสารอิเล็กทรอนิกส สามารถนํามารับฟงเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได

๓

๓. นิติกรรมบางอยางที่กฎหมายระบุใหตองทําเปนหนังสือหรือตองมีหลักฐานเปนหนังสือหรือ
มีเอกสารมาแสดง สามารถทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และมีผลผูกพันในทางกฎหมาย
๔. การแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมสัญญาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถมีผลใชบังคับได
ในทางกฎหมาย
ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญํติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองมีการปดอากรแสตมป หากไดมีการชําระเงินแทนหรือ
ดําเนินการอื่นใดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงานของรัฐซึ่งเกี่ยวของ
ประกาศกําหนด ใหถือวาหนังสือ หลักฐานเปนหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเปนตราสารนั้น ไดมีการ
ปดอากรแสตมปและขีดฆาตามกฎหมายนั้นแลว
๒. กําหนดใหวิธีการที่เชื่อถือไดวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมีการลงลายมือชื่อแลวตองอยูใน
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด
๓. กําหนดใหสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีความถูกตองครบถวนตรงกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และไดรับการรับรองแลว ใชแทนตนฉบับได
๔. กําหนดใหสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีความถูกตองครบถวนตรงกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และไดรับการรับรองแลว ใชแทนตนฉบับได
๕. ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการทางอิเล็กทรอนิกสโดยเพิ่มจํานวนกรรมการจาก
เดิ ม ที่ มี สิ บ สี่ ค นเป น สิ บ ห า ตน โดยเพิ่ ม ปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเป น
รองประธานกรรมการ และหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เปนกรรมการและ
เลขานุการ แทนผูอํานวยการเนคเทค
๖. กําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เปนหนวยงาน
ที่สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ปน หน ว ยธุ ร การ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส แทนเนคเทค
๗. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล โดยไดกําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทําหนาที่หนวยงานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไปพลางกอน และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสั่งใหขาราชการในสังกัด มาปฏิบัติงานชั่วคราวใน
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความจําเปนก็ได
สรุปสถานะกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
๑. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
เหตุผลที่ประกาศใช
- การทําธุรกรรมในปจจุบนั มีแนวโนมทีจ่ ะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดตอสื่อสารมาใช
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น แตเดิมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ยังไมมีการรองรับสถานะทาง
กฎหมาย
- เพื่อเปนการสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหนาเชื่อถือ และใหมีผลในทาง
กฎหมายเชนเดียวกับการทําธุรกรรมดวยวิธีการปกติ

๔

- และควรกําหนดใหมคี ณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ทําหนาที่วางนโยบายฯ
กําหนดหลักเกณฑฯ ติดตามดูแลฯ สงเสริมการพัฒนาทางเทคโนโลยีฯ และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
ฯ อันจะเปนการสงเสริมการใชธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
- ดวยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เปนเอกรูป และสอดคลองกับมาตรฐานที่นานา
ประเทศยอมรับ
สถานะ
- ประกาศในราชกิจจาฯ เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๑๒ ก หนา ๒๖ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
- ใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๒๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจาฯ (วันที่ ๓ เมษายน
๒๕๔๕)
๒. พระราชบัญญัติวา ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
เหตุผลที่ประกาศใช
- ปจจุบันกฎหมายวาดวยธุรกรรมฯ ยังไมมีบทบัญญัตริ องรับในเรื่องตราประทับ
อิเล็กทรอนิกส และยังไมมบี ทบัญญัติที่กําหนดใหสามารถนําเอกสารของขอมูลอิเล็กทรอนิกสมาใชแทน
ตนฉบับหรือใชเปนพยานหลักฐานในศาลได
- และจําเปนตองมีหนวยงานธุรการเพื่อทําหนาที่กาํ กับดูแล เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยธุรกรรมฯ และเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
โดยสมควรจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สังกัด สป.ทก. ขึ้นทําหนาทีแ่ ทนศูนย
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
สถานะ
- ประกาศในราชกิจจาฯ เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก หนา ๘๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
- ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ (วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑)
๓. พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํากฎหมายวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙
เหตุผลที่ประกาศใช
- ธุรกรรมบางประเภทยังไมเหมาะสมที่จะใหกระทําไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไดแก ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัว และธุรกรรมเกี่ยวกับมรดก
สถานะ
- ประกาศในราชกิจจาฯ เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๖ ก หนา ๑๘ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑
- ใชบังคับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ (วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙)
หมายเหตุ
ตามความใน พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง
๔. พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๙
เหตุผลที่ประกาศใช
- ประเทศไทยมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐมากขึ้น สมควรสนับสนุน
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานของรัฐ และใหพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
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สถานะ
- ประกาศในราชกิจจาฯ เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔ ก หนา ๑ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐
- ใชบังคับตัง้ แตวันประกาศในราชกิจจาฯ
หมายเหตุ
ตามความใน พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง
๕. รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....
เหตุผลที่ประกาศใช
- ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตองใชเทคโนโลยีฯ ที่มีความ
ซับซอนหลากหลาย และเปนธุรกิจที่มีมูลคา โดยรวมทางเศรษฐกิจคอนขางสูง
- ผูใ หบริการมิไดมีเพียงสถาบันการเงินเทานั้น แตรวมถึงผูใหบริการที่มิไดมีกฎหมายใด
ควบคุมดูแล จึงอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย ฯลฯ
- และเพื่อบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการเกี่ยวกับการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเปนฉบับเดียวกัน อันจะชวยกอใหเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล
สถานะ
- คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดตรวจ พิจารณาเสร็จแลว
- คณะรัฐมนตรี ใหความ เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
อยูระหวางนําเสนอเพื่อลงพระปรมาภิไธย เพื่อประกาศในราชกิจจาฯ
หมายเหตุ
ตามความใน พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง
๖. รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจการใหบริการออกใบรับรอง
เพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....
เหตุผลที่ประกาศใช
- มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แหงพ.ร.บ.
วาดวยธุรกรรมฯ พงศ. ๒๕๔๔ ใหตรา พ.ร.ฎ. กําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาตกอน
เพื่อประโยชนในการเสริมสรางความเชื่อถือและยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสฯ
- จึงตรา พ.ร.ฎ. นี้ เพื่อใหการประกอบธุรกิจใหบริการออกใบรับรองลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสเปนไปตาม พ.ร.บ. ดังกลาว
สถานะ
- อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
หมายเหตุ
ตามความใน พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง
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๗. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ....
เหตุผลที่ประกาศใช
เพื่อรองรับผลทางกฎหมายของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดทีไ่ ดกระทําตามวิธีการแบบ
ปลอดภัยที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา ใหถือวาเปนวิธกี ารที่เชื่อถือได
สถานะ
- คณะรัฐมนตรีแลวใหความเห็นชอบในหลักการ แลวเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๕๑ และสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตอไป
หมายเหตุ
ตามความใน พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๕
ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
๑. การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรกมารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ปจจุบันยังไมมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จึงควรมีการ
จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เปนหนวยงานที่มีฐานะเปนนิติบุคคลในสังกัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่ไดกระทรวงฯ ไดเคยเสนอเขาคณะรัฐมนตรีเพื่อแกไข
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อรองรับภาระงานทางดานวิชาการของ
คณะกรรมการธุรกรรมฯ และคณะอนุกรรมการทั้ง ๖ คณะ ไดแก ดานนโยบายและสงเสริมฯ ดานการ
ควบคุมกํากับดูแลฯ ดานความมั่นคงปลอดภัยฯ ดานโครงสรางพื้นฐานดานกฎหมายฯ ดานมาตรฐานฯ และ
ดานผลกระทบทางสังคมฯ ที่มีภาระงานที่ตองดําเนินการอยูจํานวนมาก โดยเฉพาะงานตามมาตรา ๓๒ มาตรา
๓๓ และมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ตองมีการควบคุมและ
กํากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ใหมีความ
มั่ น คงปลอดภั ย และน า เชื่ อ ถื อ ตลอดจนงานด า นนโยบายและส ง เสริ ม ให เ กิ ด การทํ า ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถแขงขันในเวทีโลกได จึงตองการบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
ดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มาปฏิบัติงานดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผล (หลังจากเสนอการแกไขกฎหมาย
ดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีใหชอบเห็นชอบแลว ไดถูกปรับแกกฎหมายโดยกรรมาธิการทานหนึ่งของ สนช.
โดยปรับแกใหสํานักงานฯ มีฐานะเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงฯ เทานั้น เนื่องจากเขาใจ
วาสํานักงานฯ ทําหนาที่เปนหนวยธุรการใหกับคณะกรรมการธุรกรมทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ซึ่งนาจะเปน
ความเขาใจที่ไมคอยถูกตองนัก เพราะคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทั้ง ๖ ดาน โดยสวนใหญเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก ไมไดทํางานประจําที่สํานักงาน จึงตองอาศัยบุคลากรของสํานักงานฯ
ทํางานใหกอนที่จะเสนอใหคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาตามลําดับ
ในป จ จุ บั น ถึ ง แม จ ะมี ก ฎหมายกํ า หนดให จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานฯ เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ แตก็ยังไมไดมีการจัดตั้งสํานักงานเปนทางการ เนื่องจากอยูระหวางการพิจารณา
ของ ก.พ.ร. และในระหวางที่จะดําเนินการขอปรับแกกฎหมายใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล ควรจะ
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มีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยเร็วเนื่องจากมีภาระงานดังกลาวขางตนที่รอการดําเนินการ และภาระงนในอนาคตที่จะมีขึ้นหลังกจา
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ในเรื่องของการ
ควบคุมและธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และการควบคุมดูแลธุรกิจการใหบริการออกใบรับรอง
เพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งคาดวาจะมีผลบังคับใชในเร็ว ๆ นี้ ตลอดจนภาระงานในเรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐที่กฎหมายประกาศใชแลว ใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. ความไมตอเนื่องของคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ในการจะออกกฎเกณฑหรือ
แนวทางในการบังคับใชกฎหมายตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. ซึ่งควรที่จะมีคณะกรรมการธุรกรรมฯ และ
คณะอนุกรรมการที่ตอเนื่อง โดยอาจจะตั้งเปนคณะกรรมการประจํา หรือเปนคณะกรรมการที่มีควาระการ
ดํา รงตําแหนง แตใ หพ นวาระและสรรหาใหมค รั้งละกึ่งหนึ่ งเทา นั้น เพื่อทํ าใหการทํา งานเปน ไปอย า ง
ตอเนื่อง
๓. การกําหนดประเภทของธุรการอิเล็กทรอนิกสทีกระทําตามวิธีการปลอดภัย ซึ่งระบุไวใน
มาตรา ๒๕ วา “ธุรการทางอิเล็กทรอนิกส ใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการที่เชื่อถือได” ซึ่งมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดในมาตรานี้ เชน
วิธีการแบบปลอดภัยเปนแบบใด เนื่องจากมาตรา ๒๕ เปนเพียงบทสันนิษฐานกวาง ๆ ในทางกฎหมาย
เทานั้นไมไดระบุแยกประเภทวาเทคโนโลยีแบบใดปลอดภัยหรือไมปลอดภัยหรือใชไมได ทั้งนี้เนื่องจาก
หลักความเปนกลางทางเทคโนโลยีของการรางกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากยังไมมีประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในเรื่องที่เกี่ยวของ (รางพระราชกฤษฎีกากําหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการ
ประกอบธุรกรรทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... เสนอใหคณะรัฐมนตรีแลว ใหความเห็นชอบในหลักการแลว
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ และสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลว)
หมายเหตุ คํ าว า “ปลอดภั ย ” ในกฎหมายดังกลา วควรปรับ แกเปน “มั่นคงปลอดภัย ” เนื่องจากคํา วา
“Security” ปจจุบันใชคําภาษาไทยวา “มั่นคงปลอดภัย” อยางกวางขวาง
๔. ยังไมมีการกําหนดมาตรฐาน วิธีการที่เชื่อถือได
๕. ยังไมมีการกําหนดหนวยงานที่รับรองสิ่งพิมพออกใหใชแทนตนฉบับตามที่กําหนดไวใน
พ.ร.บ.
๖. อุปสรรคในการทําธุรกรรมทางออนไลนในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส เชน ปญหาอากร
แสตมป ปญหาการประทับตรา ปญหาตนฉบับของ Print Out การนําเสนอ Print Out ในชั้นศาล
๗. ในปจจุบันบุคลากรที่ประกอบอาชีพดานอัยการ ผูพิพากษา ตํารวจ ที่มีความรูความเขาใจ
ดานไอที มีนอยมาก
๘. กระทรวงฯ ไมคอยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากรที่ เพียงพอในการ
ทํางานดานนี้
ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรที่จะไดมีการศึกษาติดตามเรงรัดการออกพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจการใหบริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. .... และการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการ

๘

ใหมีความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยประธานคณะอนุ
กรรมาธิการไดมอบหมายใหบุคคลในคณะอนุกรรมาธิการเปนคณะทํางานในเรื่องดังกลาวประกอบดวย
1. นางเอมอร จนิษฐ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
2. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
3. นายรังสรรค จันทรนฤกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
4. นายปรีชา ขําศิริ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
5. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
อนุกรรมาธิการ
ทั้งนี้ ขอใหคณะทํางานจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาเสนอเขาสูการพิจารณาของที่
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมครั้งตอไป
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
y สภาพปญหาในปจจุบัน
ปจจุบันเกิดปญหาเกี่ยวกับการจับกุมผูกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของตํารวจแบงได
เปน ๒ กรณีหลักๆ คือ
(๑) ดานขอกฎหมาย
- ไมมีกฎหมายรองรับการกระทําผิดโดยตรง
- ไมสามารถนําหลักกฎหมายอื่นมาเทียบเคียงได เชน การโจรกรรมขอมูล
กฎหมายเดิ ม ไม ไ ด บั ญ ญั ติ เรื่ องการขโมยข อมู ล ไว บั ญ ญั ติ ไ ว เ พี ยงเรื่ อ งการลั กทรั พ ย
แต พ.ร.บ. ฉบับนี้ สามารถเอาผิดได
(๒) ดานการรวบรวมพยานหลักฐาน
- ขั้ น ตอนในการรวบรวมหลั ก ฐานยุ ง ยาก ใช ร ะยะเวลานาน เนื่ อ งจากต อ งมี ก ารสื บ หา
IP Address ยอนกลับไป
- บุคลากรที่มีความรู ความสามารถดาน Computer Forensic มีจํานวนนอย
y การตรากฎหมายขึ้นใชบังคับ
สืบเนื่องจากการใชอินเทอรเน็ตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก สถิติอาชญากรรมคอมพิวเตอรที่มีการใชงาน
อินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางในการติดตอก็มีสถิติเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัวเชนกัน เหลาอาชญากรคอมพิวเตอร
ในปจจุบันลวนอาศัยชองทางการโจมตีเหยื่อ หรือเปาหมายผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งถือเปน
เครือขายสาธารณะ จากการโจมตี ดังกลา วทําให หลายองค กรตลอดจนบุ คคลทั่ วไปเกิ ดความเสี ย หาย
ทางด า นเศรษฐกิ จ และสั งคม ทํ า ใหอ งค ก รเสี ยชื่ อ เสี ยง เสี ย ความน า เชื่ อ ถือ ป จ จุ บั น กลายเปน ปญ หา
ระดั บ ชาติ และระดั บ โลกที่ ทุ ก คนต อ งทํ า ความเข า ใจ และร ว มกั น แก ป ญ หาให ถู ก จุ ด จากป ญ หาภั ย
อินเทอรเน็ตดังกลาว ทําใหประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการควบคุมปญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอรอยาง
เปนระบบ และเปนที่มาของกฎหมายพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ ที่
ประกาศบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐
พ.ร.บ. นี้ ไดแบงเนื้อหาออกเปน ๓ หมวดใหญๆ ดวยกัน คือ

๙

หมวดทั่ ว ไป ตั้ ง แต ม าตราที่ ๑-๔ จะกล า วถึ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฯ โดยรวม ได แ ก
ชื่อของพระราชบัญญัติฯ การประกาศบังคับใช การนิยามคําศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของ และผูรักษาการและมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้
หมวดที่ ๑ ตั้งแตมาตราที่ ๕-๑๗ จะกลาวถึงความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและบทลงโทษซึ่ง
จะแบงเนื้อหาออกเปนสองสวน โดยในสวนแรกจะเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตอระบบคอมพิวเตอร
หรือขอมูลคอมพิวเตอรและในสวนที่สองจะเกี่ยวของกับการใชระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอร
ไปกระทําความผิด โดยสามารถสรุปไดดังแสดงในตารางที่ ๑
หมวดที่ ๒ ตั้ ง แต ม าตราที่ ๑๘-๓๐ จะกล า วถึ ง บทบาทของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ร วมไป
ถึงขอปฏิบัติของผูใหบริการโดยประเด็นที่ไดรับพูดถึงกันอยางกวางขวางและมากที่สุดก็คือ ในสวนของ
มาตรา ๒๖ ซึ่งมีการระบุไววาผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรไวไมต่ํากวา ๙๐ วัน
นับตั้งแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปน พนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการ
เก็บรักษาขอมูลไวเกิน ๙๐ วันแตไมเกิน ๑ ป เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได หากผูใหบริการ
รายใดไมปฏิบัติตามจะตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕ แสนบาท
y หนาที่และบทบาท
มาตรา ๔ ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ภารกิจของกระทรวงฯ เมื่อพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว ตั้งแตเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีประเด็นสําคัญ ๒
ประเด็น ดังนี้
ก. การเตรี ย มการในเรื่ อ งการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง
ซึ่ งต องออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ว าด วยการกระทํ าความผิ ดเกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
มีผลบังคับใชแลว
ข. การพิจารณาจัดตั้งหนวยงานรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่
๑. การเตรียมการ
๑.๑ กระทรวงฯ ไดออกกฎกระทรวง และจัดทําประกาศกระทรวงที่เกี่ยวขอ ประกอบดวย
๑) รางกฎกระทรวงวาดวยการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา
๑๙) ขณะนี้ไดผานการพิจารณาของกฤษฎีกาแลว
๒) ประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของ
ผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๖) (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐)
๓) ประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๘) (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐)
๔) ประกาศกระทรวงฯ เรื่ อ งกํ า หนดแบบบั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๓๐) (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐)

๑๐

๕) ประกาศกระทรวงฯ เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๑๕ ราย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐)
๖) ประกาศกระทรวงฯ เรื่ อ งแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ เพิ่มเติม จํานวน ๓๕ ราย (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐)
๗) ระเบี ยบว าด วยการประสานงานเพื่ อการดํ าเนิ นการตามพระราชบั ญญั ติ ว าด วย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๙) (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
๒. จัดตั้งหนวยงานรองรับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแบงสวนราชการภายใน กําหนดหนวยงาน
ขึ้นใหม เปนหนวยงานระดับสํานัก ใชชื่อวา “สํานักกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งจะเปนหนวยงานปฏิบัติ
ที่มารองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติฯ โดยหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นนี้จะตองมีการเตรียมความพรอมทั้งดาน
การพัฒนาบุคลากร และการจัดเตรียมเครื่องมือในการดําเนินการดานนิติวิทยาศาสตรทางคอมพิวเตอร
และการสืบสวนสอบสวนภัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
๓. นโยบายของกระทรวง
๓.๑ การรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ มาตรา ๒๙ วรรค ๒ กําหนดไว ในการจับ ควบคุม
คนการทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่เปนอํานาจของ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญหรือพนักงาน สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงาน สอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ตอไป
- หลักเกณฑความรวมมือ
๑) หากพนักงานสอบสวนไดรับแจงความใหประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่เพื่อ
ดําเนินคดี
๒) การจับ ควบคุม และคน ใหพนักงานเจาหนา ที่ประสานกับพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการ
๓) ให พนักงานเจาหนาที่มอบหมายหลั กฐานให พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ และ
รวมกัน สอบสวนจนกวาการสอบสวนแลวเสร็จ
๓.๒ กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจ มีการกําหนดขอบเขตการใชอํานาจไว ดังนี้
- การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่สวนใหญตองขออนุญาตศาล (ม.๑๘, ม.๑๙, ม.๒๐,
ม.๒๑)
- กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้เครงครัดจนอาจสงผลกระทบ
ตอการทํางานของพนักงานเจาหนาที่
- หามเปดเผย/สงตอขอมูล ที่ไดมาโดยใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ (ม.๒๒)
- การเปดเผยขอมูล แมโดยประมาท ทําใหผูอื่นลวงรูก็ผิด (ม.๒๓)

๑๑

- ขอมูลตางๆ จะรับฟงเปนพยานหลักฐานไมได ถาเกิดจากการจูงใจ/ขูเข็ญ หลอก
หลวง หรือทําโดยมิชอบประการอื่น
๓.๓ หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติกระทรวง
ไดออกประกาศกําหนดรายละเอียดไว พรอมทั้ง กําหนดหลักสูตรประเมินความรูและความสามารถ
ตลอดจนให ก ารอบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะความรู แ ก ผู ที่ จ ะมาเป น พนั ก งานเจ า หน า ที่ หลั ก สู ต รจะ
ประกอบดวย
๑) การอบรมดา นจริ ย ธรรม/จรรยาบรรณที่พึ งมีใ นบทบาท และอํ า นาจหน า ที่ ของ
พนักงานเจาหนาที่
๒) ความรู พื้ น ฐานด า นการสื บ สวนและสอบสวนเพื่ อ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย (Law
Enforcement)
๓) ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security)
๔) การตรวจพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics)
๓.๔ รูปแบบของการกระทําความผิด
ฐานความผิด
โทษจําคุก
มาตรา ๕ เขาถึงคอมพิวเตอรโดยมิชอบ
ไมเกิน ๖ เดือน
มาตรา ๖ ลวงรูมาตรการปองกัน
ไมเกิน ๑ ป
มาตรา ๗ เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ
ไมเกิน ๒ ป
มาตรา ๘ การดักขอมูลคอมพิวเตอร
ไมเกิน ๓ ป
มาตรา ๙ ทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลีย่ นแปลง ไมเกิน ๕ ป
มาตรา ๑๐ ทําใหระบบไมสามารถทํางานได
ไมเกิน ๕ ป
ตามปกติ
มาตรา ๑๑ สแปมเมล
ไมมี
มาตรา ๑๒ กระทําผิดมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
ไมเกิน ๑๐ ป
(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน
(๒) กระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ/ ๓ ป ถึง ๑๕ ป
๑๐ ป ถึง ๒๐ ป
เศรษฐกิจ
วรรคทาย เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกชีวิต
มาตรา ๑๓ การจําหนาย/เผยแพรชุดคําสั่ง
ไมเกิน ๑ ป
มาตรา ๑๔ การเผยแพรเนื้อหาอันไมเหมาะสม
ไมเกิน ๕ ป
ไมเกิน ๕ ป
มาตรา ๑๕ ความรับผิดชอบของ ISP
มาตรา ๑๖ การตัดตอภาพผูอื่น
ไมเกิน ๓ ป

โทษปรับ
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท
ไมมี
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
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๓.๕ หลักการลงโทษผูกระทําความผิด
๑. เวลาที่กฎหมายใชบังคับ
ขณะที่กระทําผิดมีกฎหมายบัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิดและกําหนดโทษไว
และโทษที่จะลงเปนโทษกฎหมายบัญญัติ
๒. สถานที่ที่กฎหมายใชบังคับ
ใชบังคับในราชอาณาจักร – ผืนแผนดินไทย ทะเล อาณาเขต พื้นอากาศเหนือแผนดิน
ไทยและทะเล อาณาเขต เรือไทย และอากาศยานไทย เวนแตกฎหมายกําหนดใหตองรับโทษใน
ราชอาณาจักรแมจะไดกระทําการนอกราชอาณาจักร
๓. บุคคลที่กฎหมายใชบังคับ
บุคคลทุกคนไมวาสัญชาติใด หากกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทย หรือถือวาการ
กระทํานั้น เปนการกระทําผิดในราชอาณาจักร ใหใชกฎหมายอาญาของไทยลงโทษผูกระทําผิดนัน้ ได
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตินี้ จะมีผลกระทบกับผูใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตโดยทั่วไป เพราะหากทานทําใหเกิด
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร (ไมวาจะบังเอิญหรือตั้งใจ) ก็อาจจะมีผลกับทาน และที่สําคัญคือผูใ ห
บริการ ซึ่งรวมไปถึงหนวยงานตางๆ ที่เปดบริการอินเทอรเน็ตใหแกผูอื่นหรือกลุมพนักงาน/นักศึกษาใน
องค ก ร ผู ที่ มี ห น า ที่ ห ลายอย า ง ในฐานะ “ผู ใ ห บ ริ ก าร” จึ ง ควรทราบในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอรใหนาเชื่อถือ โดยใหทานยึดหลักการงายๆ ดังนี้
y ขอมูลที่เก็บ ตองมีรายการที่สามารถระบุวา ผูใชคอมพิวเตอร เปนใคร เขามาทางเครือขายทาง
ประตูใด มีหมายเลข IP อะไร ใชโปรแกรมประยุกตอะไร ในหวงเวลาใด
y นาฬิกา ของเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสาร ตองมีการตั้งเวลาใหตรงกับนาฬิกาอะตอมที่ใช
อ างอิ ง เช น ที่ NIST (สหรั ฐอเมริ กา) กรมอุ ทกศาสตร (กองทั พเรื อ) สถาบั นมาตรวิ ทยา (กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) หรือใชเทียบเวลากับเครื่อง time server ผานทางอินเทอรเน็ต เชน เนคเทค
(ntp://clock.nectec.or.th) ซึ่งอุปกรณเครือขายทั่วไป รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรมาตรฐานทั่วไป สามารถตั้ง
เวลาใหตรงกับเวลามาตรฐานโลกไดดวยความแมนยําในระดับ ๑ มิลลิวินาทีหรือดีกวานี้
y ขอมูลจราจร ตองมีการจัดเก็บอยางปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการถูกแกไข หรือสื่อขอมูลเสื่อมคุณภาพ
ในระยะเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน
๔. ผลการดําเนินงานของกระทรวงฯ เมื่อมี พระราชบัญญัติฯ
กระทรวงฯ ไดดําเนินการตาม พระราชบัญญัติฯ ในฐานะหนวยงานกํากับ ดูแล ดังนี้
๑) รวมมือกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการจับกุม ผูกระทําความผิด ดังนี้
- กระทรวงฯ รวมมือกับกองปราบปราม บุกจับกุม และยึดอายัดระบบคอมพิวเตอร ที่
กระทําความผิดเกี่ยวกับ การพนันออนไลน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ บนถนนพระราม ๙
- กระทรวงฯ ร ว มกั บ ปดส. เข า จั บ กุ ม และยึ ด อายั ด ระบบคอมพิ ว เตอร
ที่เผยแพรภาพลามกอนาจาร บนเว็บไซต ๒๑๒cafe.com เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ บนถนนพหลโยธิน
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- กระทรวงฯ ร ว มกั บ ปดส. เข า จั บ กุ ม และยึ ด อายั ด ระบบคอมพิ ว เตอร
ที่เผยแพรภาพลามกอนาจาร บนเว็บไซต nisitgirl.com และผูเผยแพร Bit torrent เมื่อเดือนมิถุนายน
๒๕๕๑ ที่อาคาร กสท. บางรัก
- กระทรวงฯ ร ว มกั บ ปดส. เข า จั บ กุ ม ผู ก ระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเล น
cam frog ที่จังหวัดราชบุรี เมื่อเดือนกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑
- กระทรวงฯ รวมกับ ปดส. เขาจับกุมผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ การเผยแพรเพลง
ลามกอนาจาร เมื่อเดือน ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และเขาตรวจค นผู สนับ สนุ นการเผยแพร ที่ เปนเจา ของ
เว็บไซต
๒) ที่ผานมากระทรวงฯ ไดดําเนินคดีตามมาตรา ๒๐ โดยขออํานาจทางศาลในการระงับการ
เผยแพรเว็บไซตที่ไมเหมาะไปแลว ดังนี้
๒.๑) เว็บไซตที่มีเนื้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จํานวน ๙ เว็บเพจ และอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลอีกจํานวน ๔๐๖ เว็บเพจ และลาสุด อีก ๖๓ เว็บเพจ
๒.๒) เว็บไซตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกมลามกอนาจาร จํานวน ๒ เว็บเพจ
๒.๓) เว็บไซตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกมลามกอนาจาร จํานวน ๑ เว็บเพจ
๒.๔) เว็บไซตที่มีการเผยแพรภาพลามกอนาจาร จํานวน ๕ เว็บเพจ
๓) การปฏิ บั ติ หน า ที่ กํา กั บ ดูแ ลตามพระราชบั ญ ญัติ วา ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอรฯ เชน การรับเรื่องรองเรียน การสืบคนขอมูลตามอํานาจหนาที่ การรวมมือกับเจาหนาที่
ตํารวจสืบหาผูกระทําความผิด การสอบสวนคดีความที่เกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร กับ ปศท. ทุกคดี
ตามที่ไดมีการรองขอมา
สภาพปญหาและอุปสรรคในปจจุบัน
- กฎหมายยั ง ไม มี บ รรทั ด ฐานในการดํ า เนิ น การ เนื่ อ งจากยั ง ไม มี ค ดี ค วามตาม
พระราชบัญญัตินี้ ขึ้นสูชั้นศาล
- ปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร เนื่องจากมีการตีความไมตรงกัน
ในกรณีขอมู ลที่ ตองจัดเก็บ และมีค วามกังวลกับการตรวจสอบวามีการจัดเก็บ หรือไม ซึ่งกฎหมายได
กําหนดใหมีการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติ
นี้ เทานั้น
- ผูใหบริการรายยอยประสบปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร เนื่องจาก
ยังไมมีความสามารถในการจัดเก็บขอมูล ตองการการสนับสนุนดานงบประมาณ และการสรางความรูความ
เขาใจในการจัดเก็บ
- ปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ยังไมมีการระบุชัดเจน
ทําใหผูใหบริการสับสนวาตองเก็บขอมูลอะไรบาง ระยะเวลาในการเก็บ วิธีการจัดเก็บมีรูปแบบในการ
จัดเก็บอยางไร ซึ่งขณะนี้กระทรวงฯ ไดรวมหารือกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการจัดทํารูปแบบมาตรฐานใน
การจัดเก็บ
- ปญหาพนักงานเจาหนาที่มีไมเพียงพอกับจํานวนคดีที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากไมมีสิ่งจูงใจ
และไมมีการสนับสนุนอยางจริงจัง เชน ไมมีการสนับสนุนในเรื่องคาใชจาย คาเบี้ยเลี้ยง และคาเดินทางใน
การปฏิบัติงาน
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- ปญหาการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งมาจากหลายหนวยงาน ทําใหมีปญหาใน
การสั่งการขามหนวยงาน ยากตอการปฏิบัติงานจริง
- ปญหาอุปกรณในการปฏิบัติงานยังไมเพียงพอ ซึ่งจําเปนตองใชฮารดแวร ซอฟตแวร
เฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนงานดาน Computer Forensic
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแลว มอบหมายให นายวิบูลย วอง อนุ
กรรมาธิการเปนผูประสานงานกับผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อติดตาม
ประเมินผลหลังการประกาศใชพระราชบัญญัตดิ ังกลาว (23 สิงหาคม 2551) โดยใหมีระยะเวลาใน
การศึกษาติดตามประเมินผลหนึ่งเดือน แลวจะไดนําเขาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการตอไป
3.2 พิจารณาขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อประกอบการจัดทํารายงานการ
เดินทางศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได
ดังนี้
- การเดินทางศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ณ สํานักงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551
1. สกอ.ควรเพิ่มการพัฒนาเนื้อหาและองคความรู(คอนเทน)ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนภาษาไทยใหมากขึ้น เพื่อใหผูที่อยูในสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถ
เขาถึงขอมูล เพื่อศึกษาและใชประโยชนจากแหลงความรูนี้ไดดวยตนเองตามอัธยาศัย
2. สกอ. ควรเรงดําเนินการโครงการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ไปยังเขตจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดยะลา ปตตานี
นราธิวาส และสงขลา
3. ให สกอ. จัดสรางระบบและเปดชองทาง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาที่
ไดรับการรับรองจาก สกอ. ใหกับผูทตี่ องการศึกษาตอเนื่อง เทียบโอน เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาของตนเอง
สําหรับผูที่ทํางานแลวทั่วไปและผูสนใจทั่วไป ทั้งในและตางประเทศแตไมมโี อกาสไดศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาตางๆ
- การเดินทางศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานดาน IT
และระบบ Call Center ณ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
1. ขอให ทีโอที จัดทําแผนรองรับการพัฒนาระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G โดยให
คํานึงถึงทรัพยากรเดิมที่มอี ยูใหใชประโยชนไดสูงสุด
2. ทีโอที ควรใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อพัฒนาประเทศชาติใหมศี ักยภาพในการแขงขันมากขึ้น
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3. เพื่อลดการซ้ําซอนในการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ พรอม
กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ควรรวมกิจการกับ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในรูปแบบ Holding Company
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
1. ขอให บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีแผนพัฒนาระบบโทรคมนาคม
ของประเทศใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันในภูมิภาคไดอยางมีศักยภาพและประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดการซ้ําซอนในการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ พรอมกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ควรรวมกิจการกับบริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในรูปแบบ Holding Company
3 กรรมาธิการยินดีสงเสริม ผลักดัน สนับสนุนใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและ
ประชาชน
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาและเห็นควรนําขอเสนอแนะดังกลาวปรับเขาไวในรายงานการ
เดินทางศึกษาดูงานทั้ง 2 ครั้ง เพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งตอไปในวันพฤหัสบดีที่
21 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 นาฬิกา เพื่อพิจารณาความคืบหนาในการศึกษาติดตามเรงรัด
การออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจการใหบริการออกใบรับรองเพือ่ สนับสนุนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... และการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการใหมีความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสของคณะทํางาน ตามทีป่ ระธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมาย

เลิกประชุมเวลา ๑5.3๐ นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

