บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 115 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ๒
------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายวิบูลย วอง
4. นายฉกาจ วิสัย
5. นายพิพัฒน ไพบูลยเกษมสุทธิ
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายวสันต ฝมือชาง

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นายปรีชา ขําศิริ
3. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
4. นายรังสรรค จันทรนฤกุล

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวเปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
- ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา หากอนุกรรมาธิการ
และที่ปรึกษาทานใดพบเห็นการดําเนินงานในการบริหารราชการแผนดิน หรือเรื่องราวความเดือดรอนของ
ประชาชนในเรื่องใดๆ ที่เกีย่ วของกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการนั้น สามารถนําเขาสูการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมาธิการตามกระบวนการนิตบิ ัญญัตไิ ด ตลอดจนการติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลที่ได
แถลงนโยบายตอรัฐสภา และยังสามารถเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตางๆ ที่เปนประโยชนได

๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 14
สิงหาคม 2551 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาความคืบหนาในการศึกษาติดตามเรงรัดการออกพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการควบคุมดูแลธุรกิจการใหบริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....
และการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการใหมี
ความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ของคณะทํางานตามที่
ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมาย
ที่ประชุมไดพจิ ารณาขอมูลที่นางเอมอร จนิษฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เสนอเขาสู
การพิจารณาของที่ประชุม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุมแลว)
มติ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 พิจารณาขอมูลขอเท็จจริงของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพื่อที่จะดําเนินการจัดทํากระทูถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
เพื่อเรงรัดการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาพระราชบัญญัติดังกลาว สรุปไดดังนี้
การกระทําของผูใชคอมพิวเตอรที่ถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
1. ลักลอบใชงานคอมพิวเตอรหรือใชงานระบบคอมพิวเตอรผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
มีความผิด ติดคุกไมเกิน 6เดือนปรับไมเกิน 1หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม.5)
2. ไดขอมูลการเขาใชงานคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรแลวเอาขอมูลไปเผยแพร
ทําใหเสียหาย มีความผิด ติดคุกไมเกิน 1ปปรับไมเกิน 2หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม.6)
3. ขโมยขอมูลจากคอมพิวเตอรผูอื่น ติดคุกไมเกิน 2ป ปรับไมเกิน 4หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (ม.7)
4. ลักลอบดักขอมูลที่สงระหวางกัน ติดคุกไมเกิน 3ป ปรับไมเกิน 6หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (ม.8)
5. แกไข ทําลาย เปลี่ยนแปลงขอมูลในคอมพิวเตอรผูอื่นโดยไมไดรบั อนุญาต ติดคุกไม
เกิน 5ป ปรับไมเกิน 1แสนบาท (ม.9)
6. กอกวน ขัดขวาง การทํางานของระบบคอมพิวเตอรผูอื่น (ยิง package, สงไวรัส, worm,
trojan) ติดคุกไมเกิน 5ปปรับไมเกิน 1แสนบาท (ม.10)
7. สงขอมูลหรือ Email ใหผูอื่นโดยที่ผูรบั ไมไดตองการเปนการรบกวนผูอื่น และปกปด
ตัวตนผูสง ปรับไมเกิน 1แสนบาท (ม.11)

๓

8. กรณีที่ลักลอบดักขอมูลทีส่ งระหวางกันของผูอื่น หรือกอกวนขัดขวางการทํางานระบบ
คอมพิวเตอรผูอื่นแลวเกิดความเสียหายตอประชาชน ติดคุกไมเกิน 10ปปรับไมเกิน 2แสนบาท และหาก
เกิดความเสียหายตอความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศ เศรษฐกิจของประเทศ ติดคุก 3-15ป ปรับ
6หมื่นถึง 3แสนบาท และหากมีผูเสียชีวิตติดคุก 10-20ป (ม.12)
9. สรางซอฟตแวรเพื่อชวยกระทําความผิดขางตน ติดคุกไมเกิน 1ปปรับไมเกิน 2หมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม.13)
10. สราง นําเสนอ หรือสงตอ ขอมูลหลอกลวง เปนเท็จ(เชน ขาวลือที่สรางความเสียหาย
ตอบุคคลอื่น) สรางระบบจําลองเพื่อลวง(Phishing เชนปลอมเว็บธนาคารเพื่อเอาขอมูลบัญชีธนาคาร)
สราง นําเสนอ หรือสงตอ ขอมูลที่เปนภัยตอความมัน่ คง(เชน วิธีการวางระเบิด) สราง นําเสนอ หรือสงตอ
ขอมูลลามก อนาจาร ติดคุกไมเกิน 5ปปรับไมเกิน 1แสนบาท (ม.14)
11. เจาของระบบ ปลอยใหมีผูทําความผิดตามขอ 10 รับโทษเทาผูกระทําผิด
12. นําเสนอ ภาพทีไ่ ดรับการดัดแปลงตัดตอโดยทําใหผูอื่นเสียหาย ติดคุกไมเกิน 3ป
ปรับไมเกิน 6หมื่น หรือทั้งจําทั้งปรับ เรื่องนี้ยอมความได(ม.15)
13. ถาผูกระทําผิดเปนคนไทยที่ไปทําความผิดทีต่ า งประเทศตองไดรับโทษที่ประเทศไทย
หากผูกระทําผิดเปนชาวตางประเทศและไปทําความผิดที่ตางประเทศ รัฐบาลหรือคนไทยสามารถขอให
ลงโทษในประเทศไทยได
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการจะไดนาํ ขอมูลขอเท็จจริงดังกลาวเสนอเปนกระทู
ถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเพื่อเรงรัด ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
อันเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกระบวนการนิตบิ ัญญัติของวุฒิสภาตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาวอยางกวางขวาง และเห็น
ควรที่จะไดตดิ ตามประเมินผลจากการประกาศใชกฎหมายดังกลาวในระยะเวลา 2-3 เดือนกอนทีจ่ ะ
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายจาก
ทุกภาคสวนทีเ่ กี่ยวของตอไป
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ
1. จะตองมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใชพระราชบัญญัตดิ ังกลาว
ในระยะเวลา 60 วันนับแตวันประกาศใชกฎหมาย โดยจะไดมีการเชิญผูประกอบการหรือสมาคมตัวแทนที่
เกี่ยวของมารวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
2. เนื่องจาก พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับใชแลว จึงเห็นควรที่จะ
ดําเนินการสอบถามจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการประชาสัมพันธใหบุคคลที่เกี่ยวของ
รับทราบ , หนวยงานที่มีหนาที่ในการเก็บ Log File และพนักงานที่เปนผูกาํ กับดูแล นั้น รัฐบาลมี
แนวนโยบายอยางไร
3. ควรมีการเสนอแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บ Log File หรือ
หนวยงานกํากับดูแลซึ่งปจจุบันยังมีไมเพียงพอ

๔

3.3 พิจารณาขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อประกอบการจัดทํารายงานการ
เดินทางศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และมีมติใหจดั ทําหนังสือเพื่อเสนอรายงานการเดินทางศึกษา
ดูงานของคณะอนุกรรมาธิการทั้ง 2 ครั้ง เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งตอไปในวันพฤหัสบดีที่
28 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 นาฬิกา เพื่อพิจารณาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให
สอดคลองกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ตลอดจน
จัดทําขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อเรงรัด ผลักดัน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินนโยบายของ
รัฐบาลใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน

เลิกประชุมเวลา ๑5.1๐ นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

