ข้อห่วงใยด้านสิทธิมนุษยชน
ต่อ “ร่างแก้ไขพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์”
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย
17 สิงหาคม 2559
พันธกรณีระหว่ างประเทศด้ านสิทธิมนุษยชนของไทย
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย มีความยินดีที่รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสาคัญการวางมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ควบคูไ่ ปกับการปกป้องความสงบเรี ยบร้ อยของประเทศ ด้ วยการพิจารณา “ร่าง
แก้ ไขพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ”
แอมเนสตี ้เห็นว่า ร่างแก้ ไข พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ ้น หากการแก้ ไขเป็ นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้ านสิทธิมนุษยชนของไทย โดยเฉพาะ “กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” หรื อ
ICCPR ที่ไทยให้ สตั ยาบันตังแต่
้ ปี 2539 โดยให้ สาคัญตามข้ อ 17 เรื่ องความเป็ นส่วนตัวและข้ อ 19 เรื่ องเสรี ภาพในการ
แสดงความคิดเห็น
ข้ อห่ วงใยด้ านสิทธิมนุษยชนที่ได้ รับการปรับแก้
แอมเนสตี ้ได้ แสดงความห่วงใยอย่างต่อเนื่องต่อการบังคับใช้ มาตรา 14(1) ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ที่มีการตีความอย่างกว้ างและมักจะถูกพ่วงเข้ ามาในการฟ้องร้ องจาเลยฐานหมิ่นประมาท ซึ่งอาจผิดเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย เพราะมาตรา 14(1) จริงๆ แล้ วมีเจตนารมณ์เพื่อเอาผิดการทาเว็บไซต์เพื่อหลอกเอาทรัพย์สนิ หรื อข้ อมูลส่วน
บุคคลจากเหยื่อซึง่ เรี ยกว่าฟิ ชชิ่ง (phishing) และเพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายอาญาที่ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารยัง
ไม่ครอบคลุมถึงการปลอมแปลงข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ การใช้ มาตรา 14(1) กับคดีหมิ่นประมาทจึงก่อให้ เกิดปั ญหา
การบังคับใช้ กฎหมายซ ้าซ้ อนและเป็ นการเพิ่มคดีความที่ไม่สามารถเจรจายอมความได้ ในระบบศาลอีกด้ วย
ร่างแก้ ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุดที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ แสดงให้ เห็นว่ามี
การเพิม่ เจตนาพิเศษใน มาตรา 14(1) คือการนาเข้ าข้ อมูลอันเป็ นเท็จโดยทุจริ ต หลอกลวง เพื่อให้ ได้ ไปซึง่ ทรัพย์สนิ จากผู้
ถูกหลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม ซึง่ เป็ นตัวบทที่จะไม่สามารถตีความรวมไปถึงความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ แอมเนสตี ้จึงขอ
ชื่นชมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างฯ ที่ได้ เล็งเห็นปั ญหาและปรับแก้ สาระสาคัญในมาตรา 14(1) ให้ สอดคล้ องกับ
เจตนารมณ์อนั แท้ จริงของ พ.ร.บฯ ซึง่ การปรับแก้ ดงั กล่าวจะช่วยลดปั ญหาการบังคับใช้ กฎหมายทีซ่ ้าซ้ อนและลดจานวน
คดีที่จะถูกนาเข้ าสูศ่ าลได้
ข้ อห่ วงใยด้ านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ยงั ไม่ ได้ รับการปรับแก้
แม้ จะมีการปรับแก้ มาตรา 14(1) ทางแอมเนสตี ้เห็นว่ามาตรา 14(2) ยังสามารถถูกตีความให้ ครอบคลุมความผิด
ฐานหมิ่นประมาทได้ อยู่ เนื่องจากมาตราดังกล่าวระบุถงึ ความผิดในการนาเข้ าข้ อมูลอันเป็ นเท็จสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ที่อาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงทาง

เศรษฐกิจของประเทศ การบริ การสาธารณะ หรื อโครงสร้ างพื ้นฐานอันเป็ นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรื อก่อให้ เกิด
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน โดยแอมเนสตี ้มีความห่วงใยว่านิยามของคาต่างๆ ในมาตรานี ้ เช่น “ข้ อมูลอันเป็ นเท็จ”
และ “การบริ การสาธารณะ” กว้ างและคลุมเครื อ การให้ คานิยามเช่นนี ้อาจนาไปสูล่ งโทษทางอาญาต่อบุคคลที่แสดง
ความเห็นบนอินเตอร์ เน็ต ซึง่ เป็ นสิทธิเสรี ภาพที่ได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ รัฐสามารถจากัดสิทธิเสรี ภาพในการแสดงออกได้ แต่การจากัดสิทธิดงั กล่าวต้ องเป็ นไปตามจุดประสงค์อนั ชอบ
ธรรม มีความจาเป็ นและเหมาะสม อีกทังยั
้ งต้ องเป็ นมาตรการที่กระทบสิทธิของประชาชนน้ อยที่สดุ ด้ วย
ประการสุดท้ าย แอมเนสตี ้ยังมีความห่วงใยถึงกลไกการตรวจสอบการใช้ อานาจของพนักงานเจ้ าหน้ าที่และศาล
ภายใต้ มาตรา 18, 19 และ 20 ตามร่างแก้ ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซงึ่ ให้ อานาจพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในการเข้ าถึงข้ อมูลของผู้
ต้ องสงสัย หรื อระงับการทาให้ แพร่หลาย หรื อลบข้ อมูลนันออกจากระบบคอมพิ
้
วเตอร์ ได้ โดยการกระทาอย่างใดอย่างหนึง่
ข้ างต้ น พนักงานเจ้ าหน้ าทีจ่ ะต้ องได้ รับอนุญาตจากศาลก่อน ซึง่ ในส่วนนี ้ แอมเนสตี ้เห็นด้ วยที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะต้ อง
ขออนุญาตจากศาลก่อน เนื่องจากการเข้ าถึงข้ อมูลหรื อลบข้ อมูลออกจากระบบ เป็ นการกระทาทีก่ ระทบถึงสิทธิสว่ นบุคคล
ซึง่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะแทรกแซงความเป็ นส่วนตัวของบุคคลโดยพลการหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมายมิได้
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการยื่นคาร้ องของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตลอดจนการพิจารณาเพื่ออนุญาตของศาลภายใต้
ร่างแก้ ไขนี ้ยังมีเกณฑ์ทตี่ ่าเมื่อเทียบกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าถึงข้ อมูลของผู้ต้องสงสัย ได้ แก่ พ.ร.บ.การ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และร่างแก้ ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังต่อไปนี ้






การอนุมตั ิให้ ย่นื คาร้ อง: พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพเิ ศษและร่างแก้ ไขประมวลวิ.อาญากาหนดให้ พนักงาน
สอบสวนต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากอธิบดีและผู้บงั คับการ ตามลาดับ แต่ตามร่างแก้ ไข พ.ร.บ.ฉบับนี ้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ไม่ต้องได้ รับการอนุมตั ใิ ดๆ ในการยื่นคาร้ องต่อศาล
เงื่อนไขในการพิจารณาเพื่ออนุญาต: พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษและร่างแก้ ไขประมวลวิ.อาญา ระบุ
เงื่อนไขอย่างชัดเจน เช่น มีเหตุอนั ควรเชื่อว่าจะทาให้ การได้ มาซึง่ ข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาความผิดนัน้ คานึงถึงผลกระทบของการเข้ าถึงและได้ มาซึง่ ข้ อมูลเท่าที่จาเป็ น และไม่
อาจใช้ วธิ ีการอื่นใดทีเ่ หมาะสมหรื อมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ แต่ร่างแก้ ไขพ.ร.บ.ฉบับนี ้กลับไม่ได้ ระบุไว้
อย่างชัดเจน มีเพียงการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการทาสาเนาข้ อมูลคอมพิวเตอร์ เท่านัน้ จึงเกิดคาถามว่า
สาหรับการกระทาอื่นๆ นันจะสามารถอนุ
้
ญาตได้ โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขพิเศษหรื อไม่
ระยะเวลาการอนุญาต: พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพเิ ศษกาหนดว่าศาลสามารถอนุญาตได้ คราวละไม่เกิน 90
วัน ส่วนร่างแก้ ไขประมวลวิ.อาญา กาหนดให้ อนุญาตได้ ไม่เกินครัง้ ละ 15 วัน และอาจขยายได้ แต่ต้อง
รวมกันแล้ วไม่เกิน 90 วัน แต่ตามร่างแก้ ไขพ.ร.บ.ฉบับนี ้ ศาลสามารถอนุญาตได้ ครัง้ เดียวโดยไม่มีการจากัด
เวลา

จะเห็นได้ วา่ ร่างแก้ ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ลา่ สุดยังคงมีการกาหนดเงื่อนไขการเข้ าถึงข้ อมูลของผู้ต้องสงสัยได้ ตา่
กว่ามาตรฐาน โดยแอมเนสตี ้เชื่อว่าคณะกรรมาธิการร่างฯ จะพิจารณาทบทวนร่างแก้ ไข พ.ร.บ.ฉบับนี ้ให้ เป็ นไปตาม
มาตราฐานด้ านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้ แน่ใจว่าการคุ้มครองความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
จะไม่กระทบสิทธิเสรี ภาพของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิเสรี ภาพในการแสดงออกและความเป็ นส่วนตัว

