บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 55
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ 2553
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 102 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
4. นายวสันต ฝมือชาง
5. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
6. นายเดชาธร เกิดภาพิพฒ
ั น
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
8. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
9. นายฉกาจ วิสัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม คือ
นายสมเกียรติ อึงอารี

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นางเอมอร จนิษฐ
2. นายธวัช สถิตวิทยา
3. ศ.ดร. ฐาปนา บุญหลา
ผูเขาชี้แจง คือ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายธานีรัตน ศิริปะชะนะ
รองปลัดกระทรวง
2. นายอารีย จิวรรักษ
ผูอํานวยการสํานักกํากับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นายอาจิณ จิรชีพพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมอุตสาหกรรม ICT
4. นายพีระ ศรีสองเมือง
เลขานุการรองปลัดกระทรวง
5. นางสาวขวัญจิต จินตนุรกั ษ
เลขานุการรองปลัดกระทรวง

๒

สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
1. นายประเสริฐ อภิปุญญา
รองเลขาธิการ
2. นายสุวัฒน วสุเสถียร
3. นางสาวกนกอร ฉวาง
กรมทรัพยสนิ ทางปญญา กระทรวงพาณิชย
1. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
รองอธิบดี
2. นายสมบูรณ เฉยเจริญ
ผูอํานวยการสํานักปองกันปราบปราม
การละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา
3. นายจักรา ยอดมณี
นิตกิ รชํานาญการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
1. พันตํารวจโท พัฒนะ ศุกรสุต
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
2. นายปญญา วองไว
เจาหนาที่คดีพิเศษ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
1. พันตํารวจเอก ชนะชัย ลิม้ ประเสริฐ
รองผูบังคับการกองบังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
2. พันตํารวจโท โอฬาร สุขเกษม
พงส.(สบ.3) บก.ปอท.
เริ่มประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา มีกาํ หนดการเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน)
ณ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ 2553 ระหวางเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา
1.2 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒสิ ภา มีกาํ หนดการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ และมอบเครื่องคอมพิวเตอรตามโครงการคอมพิวเตอรเพื่อ
โรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดเลย ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 11 – วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553
1.6 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา มีกําหนดเดินทางไปศึกษาดูงานดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและการบริหารงานภาครัฐ ณ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวัน
พฤหัสบดีที่ 18 – วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2553
ที่ประชุมรับทราบ

๓

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 26 มกราคม
2553 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนาที่ 1 อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
แกไข "6.นายฉกาจ วิสัย อนุกรรมาธิการ"
เปน "6.นายปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการ"
หนาที่ 1 อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
แกไข "2.นายปานใจ ธารทัศนวงศ (ลาการประชุม)"
เปน "2.นายฉกาจ วิสัย (ลาการประชุม)"
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาความเห็นประกอบการพิจารณาศึกษารางกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑในการดําเนินการของผูใหบริการในกรณีที่เกิดการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ของคณะทํางานดาน e-Commerce
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุมแลว) สรุปไดดังนี้
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลวมีมติเห็นชอบกับความเห็นประกอบการพิจารณาศึกษารางกฎ
กระทรวงฯ ดังกลาว ตามที่คณะทํางานดาน e-Commerce นําเสนอ และเห็นควรใหจัดทําขอเสนอแนะไปยัง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประธานคณะกรรมาธิการ
ที่เกีย่ วของของสภาผูแทนราษฎร เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
3.2 พิจารณาประเด็นที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีนโยบายที่จะ
ติดตั้งระบบดักจับขอมูล(sniffer) เพื่อปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น เขาขายผิดตอพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร มาตรา 8 หรือไม อยางไร โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย ผูแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูแ ทนจากสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ผูแทนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนจากกรม
สอบสวนคดีพิเศษ และผูแ ทนจากกรมทรัพยสินทางปญญา เขารวมประชุมปรึกษาหารือ ตลอดจน
รับทราบขอมูลขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
นายธานีรัตน ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดใหขอมูลขอเท็จจริง และความเห็นวา เปนทีท่ ราบกันดีวา อินเทอรเน็ตและเว็บไซตตางๆ ในปจจุบันเปน
ปจจัยหนึ่งที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน แตขณะเดียวกันก็มีบุคคลซึ่งอาศัยเทคโนโลยีดังกลาว
ดําเนินการในสิ่งที่ไมสมควร เชน เว็บไซตหมิ่นพระบรมเดชานุภาพฯ เว็บไซตผิดศีลธรรม เว็บไซตความมัน่ คง
ฯลฯ ซึง่ กระทรวง ICT ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัตวิ าดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 เขาควบคุมการดําเนินการของบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาวมาโดยตลอด แตก็ยังมีการละเมิดและ
ฝาฝนอยู ซึ่งกระทรวงฯ มีชองทางรับแจงเกีย่ วกับเว็บไซตดังกลาว คือ Hot Line 1212 และนอกจากนี้

๔

กระทรวงฯ ไดดําเนินการปดเว็บไซตดังกลาวโดยการขออํานาจศาลเพือ่ ดําเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยัง
ไดดําเนินการโดยขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ในการตรวจจับ
สําหรับแนวคิดเรื่องการติดตั้งโปรแกรมตรวจจับ (Sniffer) นั้น ไดเริ่มขึ้นตั้งแตเดือนมกราคม
2553 ซึ่งเปนเพียงแนวคิดเทานัน้ ยังไมไดมีการดําเนินการจริง ซึ่งหากพิจารณาในมาตรา 8 ของ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 แลวไมสามารถทําได แตหาก
พิจารณาในมาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
“มาตรา 36 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางทีช่ อบดวยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้ง การ
กระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลว งรูถ ึงขอความในสิ่งสื่อสารทัง้ หลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันนั้น
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคง
ของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”
ซึ่งสามารถดําเนินการได โดยปจจุบันกระทรวงฯ มิไดมนี โยบายในการดําเนินการติดตั้งระบบ
ดังกลาว แตไดทําหนังสือหารือตอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เพื่อหาแนวทางในการ
ปองกัน ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึง่ การดักขอมูลเปนเพียงแนวทางหนึง่ เทานั้น แนวทางดังกลาวเปนเพียง
แนวคิดทีห่ ารือกันในแวดวงของผูปฏิบัติงานเทานัน้
นายประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ไดใหขอมูลขอเท็จจริง และความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
ตองคํานึงถึงมาตรา 50 และมาตรา 74 ซึง่ กทช. ไดออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการคุมครองสิทธิ
ของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึง
กันโดยทางโทรคมนาคม
“ขอ 11. ผูรับใบอนุญาตตองสรางความเชือ่ มั่นในการติดตอสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
โดยจะกระทําไมไดและจัดใหมีระบบปองกันการกระทําดังตอไปนี้
(1) ดักฟง ตรวจ กักสัญญาณ หรือเปดเผยสิ่งสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ที่บคุ คล
ติดตอถึงกันไมวาจะเปนรูปแบบใดๆ เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษา
ความมัน่ คงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และปฏิบัตคิ รบถวนตาม
กระบวนการทีก่ ฎหมายนัน้ บัญญัติ
(2) การกระทําใดๆ เพื่อใหความหมายของขอมูลเปลี่ยนแปลงไป”
ซึ่งหมายความวาหากจําเปนตองดําเนินการติดตั้งระบบดักจับขอมูลดังกลาว จะตองเขาขาย
เพื่อเหตุผลในการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
สวนที่ทางกระทรวง ICT ไดมีหนังสือหารือมายังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เกี่ยวกับกรณีดังกลาวนัน้ กระทรวงฯ ไมไดใหนิยามความหมายของ sniffer ไว กทช. จึงไดมีหนังสือสอบถามถึง
นิยามความหมายไปยังกระทรวงฯ แตกระทรวงฯ ยังไมมีหนังสือตอบกลับมา
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ทั้งนี้ หลักการในการกํากับดูแลเรื่องการสื่อสารเสรีมี 2 ลักษณะ คือ การกํากับดูแลลวงหนา
และการกํากับดูแลภายหลัง ซึ่งในการดําเนินการกํากับดูแลดานอินเทอรเน็ตนัน้ จะเปนการกํากับดูแลภายหลัง
เมื่อเกิดปญหาขึ้นจึงจะออกมาตรการในการเยียวยา
นายสมศักดิ์ พณิชยกุล รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดให
ขอมูลขอเท็จจริง และความเห็นวา เรื่องดังกลาวเปนเพียงแนวคิดของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและเฝา
ระวังการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญาบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งอยูระหวางขั้นตอนการหารือกับ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม วาจะสามารถนํามาตรการดังกลาว (Sniffer) มาใชไดหรือไม ซึ่งปจจุบนั ยัง
ไมไดขอยุติแตอยางใด ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย พิจารณาเห็นวาในปจจุบันปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บน
เครือขายอินเทอรเน็ตมีจาํ นวนมาก รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยจึงไดมีหนังสือถึงกระทรวง ICT เพื่อ
หารือเกีย่ วกับการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมเกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญาดวย
สําหรับระบบ sniffer หากมีหนาทีเ่ พียงดักกรองขอมูลเก็บไว โดยจะสามารถใชขอมูลนั้นไดก็
ตอเมื่อมีการรองขอตอศาลเพื่อพิจารณามีคําสั่งใหใชขอมูลไดในกรณีเฉพาะเทานัน้ ในความเห็นสวนตัวก็นา จะ
สามารถติดตั้งได
พันตํารวจโท พัฒนะ ศุกรสุต พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุตธิ รรม ไดใหขอ มูลขอเท็จจริง และความเห็นวา ตามความเห็นของตน หากพิจารณาตาม
มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 นั้น หากมีการดัก
รับขอมูลจะถือวามีความผิด และมีบทกําหนดโทษระบุไวชัดเจน แตสําหรับ sniffer นั้นถือเปนระบบพื้นฐานที่
ผูดูแลระบบมีหนาที่ในการกํากับดูแลอยูแลว แตไมไดดักจับขอมูลในเชิงลึกถึงลักษณะของ content ซึง่ หากมี
การใช sniffer เพื่อดักรับขอมูลโดยการเขาถึง content นั้นถือวามีความผิดตามพระราชบัญญัติฯ มาตา 8
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 25 ดังนี้
“มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซึ่งสง
ทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือ หรืออุปกรณในการสื่อสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใชหรืออาจถูกใช เพื่อประโยชนในการกระทํา
ความผิดที่เปนคดีพิเศษพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งไดรับอนุมัติจากอธิบดีเปนหนังสือ จะยื่นคําขอ
ฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา เพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษไดมาซึ่ง
ขอมูลขาวสารดังกลาวก็ได
การอนุญาตตามวรรคหนึง่ ใหอธิบดีผพ
ู ิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบตอ
สิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้
(1) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดที่เปนคดี
พิเศษ
(2) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่เปนคดี
พิเศษจากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว
(3) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได
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การอนุญาตตามวรรคหนึง่ ใหอธิบดีผพ
ู ิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตไดคราวละไม
เกินเกาสิบวันโดยกําหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได และใหผูเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารในสิ่งสือ่ สารตาม
คําสั่งดังกลาวจะตองใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต
หากปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามทีร่ ะบุหรือพฤติการณเปลีย่ นแปลงไป
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร
เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว ใหรายงานการ
ดําเนินการใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาทราบ
บรรดาขอมูลขาวสารที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บรักษาเฉพาะขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดที่เปนคดีพิเศษซึ่งไดรับอนุญาตตามวรรคหนึง่ และใหใชประโยชนในการสืบสวน
หรือใชเปนพยานหลักฐานเฉพาะในการดําเนินคดีพิเศษดังกลาวเทานัน้ สวนขอมูลขาวสารอื่นให
ทําลายเสียทัง้ สิ้น ทัง้ นี้ ตามขอบังคับที่ กคพ. กําหนด"
ซึ่งสามารถดักรับขอมูลได แตตองเปนเฉพาะคดีพิเศษเทานัน้ และจะตองขออํานาจศาลในการ
ดักจับขอมูลและใชขอมูลที่ไดจากการดักจับดวย โดยตองยืน่ คํารองตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเทานัน้ และ
เมื่อไดรับอนุญาตจากศาลและไดขอมูลมาแลวจะตองดําเนินการเก็บรักษาและทําลายขอมูลตามทีก่ ําหนดไวใน
พระราชบัญญัติวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษดวยเชนกัน ฉะนัน้ การดักจับขอมูลถือเปนเรื่องสําคัญและกระทบ
ถึงสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล จะตองใชดวยความระมัดระวังและเปนไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
พันตํารวจเอก ชนะชัย ลิม้ ประเสริฐ รองผูบังคับการกองบังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กองบัญชาการสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไดใหขอมูลขอเท็จจริง และความเห็นวา จะตองพิจารณาขอเท็จจริงประกอบขอกฎหมายวา การดักรับไวซึ่ง
ขอมูลมีผลทางกฎหมายอยางไร มีกฎหมายใดคุมครองหรือไม
ทั้งนี้ จากการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดพบปญหาในการดําเนินการ ไมวา
จะเปนการดําเนินคดีกับผูละเมิดลิขสิทธิ์บนเครือขายอินเทอรเน็ต คดีเกี่ยวกับความมั่นคง หรือการลงขอมูล
อันเปนเท็จ หรือการฉอโกงจากการขายสินคาทางระบบออนไลน ตลอดจน เว็บหมิ่นตางๆ มักประสบปญหา
เรื่องของการบังคับใชกฎหมาย และการรวบรวมขอมูลหลักฐานมีปญหามาก เนื่องจากความผิดที่เกิดขึ้นเปน
การทําความผิดที่ผานมาแลว และการเก็บขอมูลตางๆ ผูใ หบริการจะเก็บขอมูลไวเพียง 90 วัน ตามที่กฎหมาย
กําหนด อีกทัง้ อํานาจหนาทีข่ องพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา ไมครอบคลุม
ในเรื่องการขอขอมูลตางๆ ซึง่ ในการพิสูจนขอมูลบนโลกไซเบอรยังมีชองวางอยูม ากมาย ฉะนัน้ จะตอง
พิจารณากฎหมายหลายๆ ฉบับประกอบกัน และควรมีการแกไขอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ดวย
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ในการนี้ นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดสรุปประเด็นสําคัญของการ
หารือในที่ประชุม ไดดังนี้
1. การดักจับขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ตไมสามารถทําได เนื่องจากจะมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ดังนัน้
ผูมีหนาที่เกี่ยวของจะตองพัฒนาตนเองใหทนั ตอการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศดวยเชนกัน
3. กฎหมายตางๆ ที่เกีย่ วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศดวย ทัง้ นี้ เพื่อประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลของการบังคับใช
กฎหมาย
4. ปจจุบนั กระทรวง ICT ยังมิไดดําเนินการติดตั้งระบบดักจับขอมูล (sniffer) แตอยางใด
5. สําหรับเว็บหมิ่นฯ หรือเว็บไซตที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ผูมีสว นเกีย่ วของตองรวมมือกัน
ดําเนินการตรวจสอบจับกุมดําเนินคดีใหเรียบรอยโดยเร็ว (ปดใหหมด)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
- พิจารณารางโครงการและกําหนดการในการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นดาน e-Logistics
ในวันศุกรที่ 19 มีนาคม 2553 (รายละเอียดปรากฏตามโครงการกําหนดการเสนอในที่ประชุมแลว)
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นควรใหนายฐาปนา บุญหลา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ในฐานะที่ไดรับมอบหมายจากประธานคณะอนุกรรมาธิการในการดําเนินการจัดทําโครงการและกําหนดการ
สัมมนาดังกลาว ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมในสวนของกําหนดการในการสัมมนา ดังนี้
1. เห็นควรใหเพิ่มผูแทนจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
เปนวิทยากรในการเสวนาชวงระหวางเวลา 10.30-12.00 นาฬิกา
2. ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเสวนาในแตละหัวขอใหมีความเหมาะสม

เลิกประชุมเวลา 15.50 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

