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ประเทศไทย: เนื+อหาที0เสนอให้แก้ไขเพิ0มเตมิในร่างพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระทาํความผดิเกี0ยวกบัคอมพวิเตอร์  

ฉบับที0 .. (พ.ศ. ....)  ไม่ตอบสนองต่อข้อกงัวลด้านสิทธิมนุษยชน 
 

กรุงเทพฯ "# ตุลาคม "##$  

 

 พวกเราซึ1งเป็นองคก์รดา้นสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศตามรายนามที1ลงชื1อแนบทา้ยนีG   ขอเรียกร้องใหส้ภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ของไทย พิจารณาไม่เห็นชอบต่อเนืGอหาที1เสนอใหมี้การแกไ้ขเพิ1มเติมพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
กระทาํความผดิเกี1ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตามที1เป็นอยูใ่นปัจจุบนั และใหด้าํเนินการแกไ้ขใหมี้เนืGอหากฎหมายที1
สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีของไทยตามกฎหมายระหวา่งประเทศ รวมทัGงพนัธกรณีที1จะตอ้งเคารพสิทธิที1จะมีเสรีภาพในการ
แสดงออก เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และความเป็นส่วนตวั  
 ในช่วงสองปีที1ผา่นมา มีการฟ้องร้องดาํเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพิ1มขึGนอยา่งมาก ตามขอ้มูลของ
สาํนกังานศาลยติุธรรมซึ1งมอบใหก้บัองคก์รฟอร์ติฟายไรท ์(Fortify Rights) มีขอ้กล่าวหาตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ที1เขา้สู่
การพิจารณาคดีของศาล 6$$ ขอ้กล่าวหา นบัตัGงแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2559  เปรียบเทียบกบั 6"9 ขอ้กล่าวหาในปี 
"##:, <9 ขอ้กล่าวหาในปี "##<, => ขอ้กล่าวหาในปี "##>, 96 ขอ้กล่าวหาในปี "### และหกขอ้กล่าวหาในปี "##=  

 ปัจจุบนั มีการใช ้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อยา่งสมํ1าเสมอและอยา่งไม่เป็นที1ยอมรับ เพื1อจาํกดัสิทธิที1จะมีเสรีภาพใน
การแสดงออกและความคิดเห็น ตลอดจนการใชเ้พื1อคุกคามและลงโทษนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ผูว้พิากษว์จิารณ์รัฐบาล 
และผูสื้1อข่าว จากสถิติของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื1อกฎหมายประชาชนหรือ iLaw ระบุวา่ระหวา่งเดือนกรกฎาคม "##B ถึง

ธนัวาคม "##4 มีการฟ้องคดีอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ "<< ครัG ง โดยมีเพียง ""% ที1เป็นความผดิที1เกี1ยวขอ้งกบั
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายโดยทั1วไป เช่น การเจาะเขา้ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนอีก <:% ของคดีเหล่านีGลว้น

แต่เกี1ยวขอ้งกบัการเผยแพร่ขอ้มูลซึ1งถูกกล่าวหาวา่มีลกัษณะดูหมิ1นหรือหมิ1นประมาท 

 หากทาง สนช. เห็นชอบต่อการแกไ้ขเพิ1มเติมตามที1ถูกเสนอ แทนที1จะช่วยแกปั้ญหาเหล่านีGได ้กลบัจะทาํให้
ขอ้บกพร่องเดิมของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เลวร้ายลงกวา่เดิม และหากเนืGอหาที1เสนอใหแ้กไ้ขเพิ1มเติม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 
ไดรั้บการอนุมติั จะเกิดการคุกคามมากยิ1งขึGน ต่อการใชสิ้ทธิมนุษยชนขัGนพืGนฐานและการจดักิจกรรมอยา่งสงบของบุคคล 
สถาบนั และหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ  
 เรามีความกงัวลโดยเฉพาะอยา่งยิ1งต่อเนืGอหาของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และบทแกไ้ขเพิ1มเติมที1อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของ สนช. ตามรายละเอียดดงัต่อไปนีG   
 

 

#)  การกาํหนดโทษอาญาต่อผู้ใช้งานคอมพวิเตอร์เนื0องจากการแสดงออกที0ควรได้รับการคุ้มครอง 
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 เนืGอหาที1เสนอใหแ้กไ้ขเพิ1มเติม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยงัคงกาํหนดโทษอาญาสาํหรับการละเมิดกฎหมายนีG  และไม่
มีการแกไ้ขระวางโทษที1ไม่ชอบธรรมต่อผูใ้ชง้านคอมพวิเตอร์ รวมทัGงกาํหนดโทษจาํคุกเป็นเวลานานต่อการกระทาํของ
ผูใ้ชง้านคอมพวิเตอร์ โดยที1จริง แลว้อาจเป็นเพียงการใชเ้สรีภาพในการแสดงออกอยา่งสงบที1ไดรั้บการคุม้ครองตาม
กฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ  
 มาตรา 9= (9) ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ กาํหนดระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปีหรือปรับไม่เกินหนึ1งแสนบาท หรือ
ทัGงจาํทัGงปรับ กรณีที1มีการนาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ1 งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ที1 “ปลอม” หรือ “เทจ็” “โดยประการที1น่าจะเกิด

ความเสียหายแก่ผูอื้1นหรือประชาชน” ในช่วงหลายปีที1ผา่นมา มีการใชป้ระโยชนโ์ดยพลการจากเนืGอหาที1กวา้งขวางและ
กาํกวมของขอ้บญัญติันีG เพื1อปราบปรามผูสื้1อข่าว นกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงบุคคลซึ1งทาํงานสาํคญัเพื1อให้

สาธารณชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารและเพื1อรณรงคใ์หมี้การคุม้ครองดา้นสิทธิมนุษยชน นอกจากนีG  มกัมีการใชข้อ้หาตาม
ประมวลกฎหมายอาญาวา่ดว้ยการหมิ1นประมาทหรือการหมิ1นพระบรมเดชานุภาพประกอบกบัขอ้หาตามมาตรา 9= (9) ของ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ แมว้า่ก่อนหนา้นีGจะมีร่างแกไ้ขเพิ1มเติมที1กาํหนดขอบเขตเนืGอหาของมาตรา 9= (9) ใหแ้คบลงอยา่งมาก

เพื1อป้องกนัไม่ใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายนีGกบัคดีประเภทดงักล่าวแลว้กต็าม แต่เมื1อเร็ว ๆ นีG  สนช. กลบัแสดงท่าทีวา่จะ
กาํหนดใหมี้เนืGอหาที1กวา้งอยูต่ามเดิม  
 กฎหมายที1เอาผดิทางอาญากบัการแสดงออกอยา่งสงบซึ1งไดรั้บการคุม้ครองตามหลกัสิทธิที1จะมีเสรีภาพในการ

แสดงออก รวมทัGงกฎหมายหมิ1นประมาททางอาญา ลว้นไม่สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีของไทยตามกติการะหวา่งประเทศวา่
ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ1 งไทยเป็นรัฐ

ภาคี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ1 งทาํหนา้ที1ดูแลการปฏิบติัตามกติกา ICCPR ไดแ้สดงความกงัวล
เกี1ยวกบักฎหมายหมิ1นประมาทซึ1งกาํหนดความผดิทางอาญาหรือถูกใชเ้พื1อลงโทษบุคคลที1ใชสิ้ทธิที1จะมีเสรีภาพในการ

แสดงออก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ระบุวา่สาํหรับบางกรณีคาํวา่ประโยชนส์าธารณะควรจะสามารถใชเ้ป็นขอ้ต่อสู้
ในกระบวนการยติุธรรมไดเ้สมอ และ “อย่างน้อย กรณีที1เป็นความเห็นเกี1ยวกบับุคคลสาธารณะควรไดรั้บการพิจารณาให้

หลีกเลี1ยงการลงโทษหรือการตดัสินวา่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ถา้การตีพิมพเ์ผยแพร่ขอ้ความดงักล่าวกระทาํโดยผดิพลาดหรือ
ปราศจากเจตนาร้าย” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ยงัย ํGาดว้ยวา่ “โทษจาํคุกไม่อาจถือไดว้า่เป็นบทลงโทษที1เหมาะสม” 

สาํหรับคดีหมิ1นประมาท 

 เนืGอหาที1เสนอใหแ้กไ้ขเพิ1มเติมมาตรา9= (") ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จะยิ1งขยายเนืGอหาเพื1อกาํหนดโทษจาํคุก

เป็นเวลาไม่เกินหา้ปีสาํหรับบุคคลที1พบวา่มีความผดิฐานนาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ “ซึ1 งขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดย
ประการที1น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั1นคงของประเทศ ความปลอดภยัของสาธารณะ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ บริการ
สาธารณะ […] หรือก่อใหเ้กิดความตื1นตระหนกแก่ประชาชน” ความกวา้งขวางและความกาํกวมของถอ้ยคาํเหล่านีG  ทาํใหมี้
แนวโนม้วา่ทางการอาจมีการนาํขอ้บญัญติันีGไปใชโ้ดยมิชอบ ทัGงนีG  เพื1อปราบปรามรูปแบบการแสดงออกซึ1งไดรั้บการ
คุม้ครองตามกฎหมายระหวา่งประเทศ  
 

%) ความรับผดิของผู้ให้บริการ 
 เนืGอหาที1เสนอใหแ้กไ้ขเพิ1มเติมมาตรา 9# ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยงัคงกาํหนดความรับผดิทางอาญาใหก้บั “ผู ้
ใหบ้ริการ” บุคคลซึ1งถือไดว้า่เป็นผูใ้หบ้ริการอาจไดรั้บโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปีกรณีที1 “ร่วมมือ ใหค้วามยนิยอม หรือรู้เห็นเป็น

ใจ” ในการกระทาํความผดิตามมาตรา 9= เนื1องจากมีการนิยามคาํวา่ “ผูใ้หบ้ริการ” ค่อนขา้งกวา้งตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

โดยหมายรวมถึงผูใ้หบ้ริการเครือข่าย ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต ผูจ้ดัทาํเวบ็ไซต ์ผูจ้ดัทาํเนืGอหา และแพลตฟอร์มทาง
อินเตอร์เน็ต เรียกวา่ธุรกิจโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตแทบทุกดา้นในไทยลว้นเสี1ยงจะไดรั้บโทษอาญาตาม พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ฯ ตราบใดที1มีการกาํหนดนิยามหรือบงัคบัใชค้วามผดิตามมาตรา 9= ในลกัษณะที1กวา้งขวางหรือกาํกวมอยา่ง
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ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ ความรับผดิของผูใ้หบ้ริการอนัเนื1องมาจากพฤติการณ์ดงักล่าวยอ่มไม่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสิทธิมนุษยชนดว้ย  

 

&) สิทธิความเป็นส่วนตวัถูกละเมดิ 
 เนืGอหาที1เสนอใหแ้กไ้ขเพิ1มเติมใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ไม่กาํหนดใหมี้การคุม้ครองป้องกนัการล่วงลํGาโดย

พลการต่อความเป็นส่วนตวัระหวา่งการสอบสวนตามขอ้กล่าวหาวา่เป็นความผดิทางคอมพิวเตอร์ ขอ้ 9< ของ ICCPR 

กาํหนดวา่ “บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตวั ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื1อสารโดยพลการหรือไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายมิได ้และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื1อเสียงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายมิได”้  
 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อนุญาตใหเ้จา้หนา้ที1ทางการเกบ็พยานหลกัฐานเกี1ยวกบัการละเมิดกฎหมายที1อาจเกิดขึGน 
โดยใหส้ามารถใชว้ธีิการที1แตกต่างกนัมากมาย ซึ1 งบางกรณีจาํเป็นตอ้งไดรั้บหมายจากศาล อยา่งไรกต็าม มาตรา 9: และ 9$ 

ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยงัคงใหอ้าํนาจเจา้พนกังานสอบสวนในการเรียกตวับุคคลหรือบงัคบัใหผู้ใ้หบ้ริการตอ้งยอมส่ง

มอบขอ้มูลจราจรทางอินเตอร์เน็ตหรือขอ้มูลเกี1ยวกบัผูใ้ชง้านคอมพวิเตอร์แต่ละคน โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีหมายศาล ส่งผลให้
ทางการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลที1เกี1ยวขอ้งกบักิจกรรมทางอินเตอร์เน็ตของผูใ้ชง้าน โดยไม่จาํเป็นตอ้งขออาํนาจจากศาล จนถึง
ปัจจุบนั เนืGอหาที1เสนอใหแ้กไ้ขเพิ1มเติมมาตรา 9: และ 9$ ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขเพื1อขจดัขอ้บกพร่องเหล่านีG  ซึ1 งยอ่มส่งเสริม
ใหมี้การใชอ้าํนาจตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยพลการและโดยจงใจ เพื1อปราบปรามนกักิจกรรม ผูสื้1อข่าว ผู ้
วพิากษว์จิารณ์รัฐบาลและบุคคลอื1นๆ ต่อไป 

 ผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิที1จะมีเสรีภาพในการแสดงออกกล่าวไวใ้นรายงานปี "##$ เกี1ยวกบั

ภาคเอกชนและเสรีภาพในการแสดงออกในยคุดิจิทลั โดยเนน้ย ํGาวา่ “การเรียกร้อง การร้องขอ หรือมาตรการอื1นใดเพื1อกาํจดั
เนืGอหาทางดิจิทลั หรือการเขา้ถึงเนืGอหาทางอินเตอร์เน็ต หรือการเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายที1บญัญติัไว้
โดยชอบ ตอ้งผา่นการตรวจสอบดูแลจากหน่วยงานภายนอกที1เป็นอิสระ และตอ้งสะทอ้นถึงความจาํเป็นและไดส้ดัส่วนเพื1อ
บรรลุเป้าหมายดงักล่าวหรืออื1นๆ โดยเป็นไปตามขอ้ 9$ (6) ของกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง” 

 

') การเซ็นเซอร์ทาํได้สะดวกขึ+น  
 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จาํกดัสิทธิที1จะมีเสรีภาพในการแสดงออกอยา่งไม่ชอบธรรม โดยการอาํนวยความสะดวก
ใหเ้จา้พนกังานสามารถเซ็นเซอร์เนืGอหาทางอินเตอร์เน็ตได ้ 

 ตามเนืGอหาที1เสนอใหแ้กไ้ขเพิ1มเติม พ.ร.บ. คอมพวิเตอร์ มาตรา "B ทางการจะสามารถปกปิดหรือถอดเนืGอหาทาง
คอมพิวเตอร์ที1ขดัต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที1ละเมิดกฎหมายอาญา หรือที1เป็นการคุกคาม “ความมั1นคงภายในประเทศ” 
แมว้า่การดาํเนินการตามมาตรา "B จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บหมายศาล แต่เนื1องจากเนืGอหาที1กวา้งขวางและคลุมเครือของ พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ฯ ทาํใหเ้จา้หนา้ที1มีอาํนาจอยา่งกวา้งขวางในการปราบปรามเนืGอหาบนอินเตอร์เน็ต ประเดน็นีGนบัเป็นขอ้กงัวล
ที1สาํคญัเมื1อพิจารณาวา่ที1ผา่นมาทางการไทยไดล้งโทษบุคคลเนื1องจากการใชสิ้ทธิที1จะมีเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพ
ในการสมาคมและการชุมนุมอยา่งสงบ รวมทัGงสิทธิอื1นๆ นอกจากนีG  มาตรา "B ยงัไม่ไดก้าํหนดใหค้วามเห็นชอบจากศาล

ตอ้งสิGนสุดลงหลงัจากผา่นไประยะเวลาหนึ1งดว้ย  

 โทษอาญาที1รุนแรงตามที1กาํหนดใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยงัสนบัสนุนใหมี้การเซ็นเซอร์ตวัเองอยา่งกวา้งขวาง 
ซึ1 งยิ1งเป็นการคุกคามต่อสิทธิที1จะมีเสรีภาพในการแสดงออกมากขึGน โดยเฉพาะอยา่งยิ1ง การขยายความรับผดิทางอาญาของผู ้
ใหบ้ริการทางอินเตอร์เน็ต สิ1งที1เกิดขึGนอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการเซ็นเซอร์เนืGอหาทางอินเตอร์เน็ตอยา่งกวา้งขวางมากขึGนตาม
ไปดว้ย ซึ1 งจะเป็นการจาํกดัการแสดงออกของผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยมากขึGนไปอีกขัGน  
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 เราจึงขอเรียกร้องใหส้ภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยปฏิบติัตามพนัธกรณีที1มีตาม
กฎหมายระหวา่งประเทศ ดว้ยการไม่ใหค้วามเห็นชอบต่อเนืGอหาที1เสนอใหมี้การแกไ้ขเพิ1มเติม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เหล่านีG  
และใหมี้การทบทวนแกไ้ขเนืGอหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในลกัษณะที1สอดคลอ้งกบักฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 
โดยจดัใหมี้การปรึกษาหารือร่วมกบัภาคประชาสงัคม และผูเ้ชี1ยวชาญดา้นต่างๆ ที1เกี1ยวขอ้ง   
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