(คําแปล)

(กระดาษหัวจดหมายของบีเอสเอ)

(สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน)

วันที่ 17 เมษายน 2561
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชยั
ปลัดกระทรวง
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
120 หมูท่ ่ี 3 ชัน้ 6-9
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ
ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เรื่อง ความเห็นของภาคอุตสาหกรรมในเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่ าด้ วยการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์
เรียนท่านปลัดกระทรวง
1. ความนําและคําชี้แจงเรื่องส่วนได้เสียในร่างพระราชบัญญัติ
บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (“บีเอสเอ”) 1 และสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (สภาธุรกิ จฯ) 2 เป็ น
ผู้กระทําการแทนบริษัทอเมริกนั ชัน้ นํ าด้านเทคโนโลยีท่ปี ระกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยมีสมาชิกเป็ น
บริษัท แนวหน้ า ด้ า นนวัต กรรมที่ข ับ เคลื่อ นด้ ว ยข้อ มูล ผู้พ ัฒ นาและนํ า เสนอผลิต ภัณ ฑ์ซ อฟต์ แ วร์ ท่ีม ี
ความสําคัญและจําเป็ น เครื่องมือรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ส่อื สาร เซิรฟ์ เวอร์ และคอมพิวเตอร์ ซึง่ เป็ น
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บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org) เป็ นหน่วยงานชัน้ นําทีท่ ําหน้าทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนในการรักษาสิทธิประโยชน์
ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในทัวโลกต่
่
อรัฐบาลและในตลาดระดับสากล สมาชิกของบีเอสเอรวมถึง Adobe, Amazon Web
Services, ANSYS, Apple, Autodesk, AVEVA, Bentley Systems, Box, CA Technologies, Cisco, CNC/Mastercam,
DataStax, DocuSign, IBM, Informatica, Intel, Microsoft, Okta, Oracle, salesforce.com, SAS Institute, Siemens PLM
Software, Splunk, Symantec, The MathWorks, Trend Micro, Trimble Solutions Corporation และ Workday
2 ตลอดกว่า 30 ปี ท่ผ
ี ่านมา สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียนเป็ นองค์กรชัน้ นํ าที่ทําหน้าที่เป็ นผู้แทนของบริษัทสหรัฐที่
ดําเนินกิจการอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนซึง่ เป็ นประชาคมทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่อง สมาชิกของสภาธุรกิจฯ กว่า 150 ราย
มีรายได้โดยรวมถึงกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีพนักงานกว่า 13 ล้านคนในทัวโลก
่
สมาชิกของสภาธุรกิจฯ ล้วน
เป็ นบริษัทสหรัฐขนาดใหญ่ท่สี ุดทีด่ ําเนินกิจการอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีตงั ้ แต่บริษัททีเ่ พิง่ เข้ามายังภูมภิ าคนี้ไป
จนถึงบริษัทที่ดําเนินกิจการอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นเวลากว่า 100 ปี มาแล้ว สภาธุรกิจฯ มีสํานักงานอยู่ทก่ี รุง
วอชิง ตัน ดี. ซี. , เมือ งนิ ว ยอร์ก รัฐ นิ ว ยอร์ก , กรุ ง เทพมหานคร ประเทศไทย, กรุ ง ฮานอย เวีย ดนาม, กรุ ง จาการ์ต า
อินโดนีเซีย, กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย, กรุงมะนิลา ฟิ ลปิ ปิ นส์ และสิงคโปร์
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สิง่ ที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจข้อมูลข่าวสารในทัวโลกและทํ
่
าให้มนุ ษ ย์มคี วามเป็ นอยู่ในชีวติ ประจําวันที่ด ีข้นึ
สมาชิก ของเราได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าในการจัด ให้เทคโนโลยีรกั ษาความปลอดภัยที่สําคัญเพื่อ
ปกป้ องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยคุกคามเหล่านี้อาจเกิดขึน้ จากผูป้ ระสงค์รา้ ยทีม่ วี ตั ถุประสงค์แตกต่าง
กันไป ซึ่งรวมถึงผู้ท่ตี ้องการขโมยอัตลักษณ์ของเรา ทําร้ายบุคคลที่เรารัก เอาไปซึ่งความลับที่มคี ่าในทาง
การค้า หรือเป็ นภัยต่อความมันคงของชาติ
่
ด้วยเหตุ ท่เี รียนมานี้ สมาชิกของเราจึงเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียโดยตรงในการที่รฐั บาลไทยมีแผนจะเสนอร่าง
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (“ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561”)
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ได้ทํางานอย่างใกล้ชดิ กับรัฐบาลในทัวโลกในเรื
่
่องเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและ
กฎหมายด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ของประเทศต่างๆ อันทําให้เราได้ประจักษ์ถงึ ศักยภาพ
ของนโยบายและกฎหมายดัง กล่ า วที่จ ะระงับ ยับ ยัง้ และจัด การกับ ภัย คุ ก คามทางไซเบอร์ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปกป้ องความเป็ นส่วนตัวและเสรีภาพของประชาชนได้ในขณะเดียวกัน บีเอสเอ
ได้นําประสบการณ์ ด งั กล่ าวมาใช้ในการพัฒนากรอบนโยบายสากลด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ไซเบอร์ (“กรอบนโยบายสากล”) เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับจัดทํานโยบายระดับประเทศด้านการรักษาความ
มันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ทค่ี รอบคลุมเนื้อหาอย่างครบถ้วน ซึง่ สภาธุรกิจฯ ก็ได้ให้การสนับสนุ นกรอบนโยบาย
สากลดังกล่าวอย่างเต็มที่ รายละเอียดของกรอบนโยบายสากลดังกล่าวปรากฏตามสําเนาทีแ่ นบมาพร้อมนี้
กล่าวโดยสรุป กรอบนโยบายสากลดังกล่าวนําเสนอหลักการ 6 ข้อ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทํานโยบาย
ระดับประเทศในด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ท่มี ปี ระสิทธิภาพ กล่าวคือ นโยบายในเรื่อง
ดังกล่าวควรมีลกั ษณะดังนี้
1. สอดคล้องกับมาตรฐานซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คํานึงถึงเรือ่ งความเสีย่ งเป็ นหลัก มุง่ เน้นทีผ่ ล และเป็ นกลางทางเทคโนโลยี
3. อาศัยกลไกทีข่ บั เคลื่อนด้วยการตลาดหากสามารถกระทําได้
4. มีความยืดหยุน่ และสนับสนุ นให้มกี ารพัฒนานวัตกรรม
5. ส่งเสริมให้มกี ารประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และ
6. มุง่ ปกป้ องความเป็ นส่วนตัว
2. ความเห็นของภาคอุตสาหกรรม
บีเอสเอได้เรียนเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ฉบับปี
พ.ศ. 2558 ทีอ่ อกโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (“ร่าง พ.ร.บ. ปี 2558”)
รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือแสดงความเห็นของบีเอสเอในภาคผนวกของหนังสือฉบับนี้
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอแสดงความชื่นชมต่ อกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกครัง้ หนึ่งมาใน
โอกาสนี้สาํ หรับความพยายามครัง้ สําคัญทีด่ าํ เนินการเพื่อให้แน่ ใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทีจ่ ะระงับยับยัง้
และจัดการกับภัยคุกคามไซเบอร์ เนื่องจากภัยคุกคามไซเบอร์มคี วามซับซ้อนและมีอนั ตรายขึน้ ทุกวัน ความ
เสีย่ งทีเ่ กิดจากนโยบายระดับประเทศทีก่ ําหนดขึน้ อย่างไม่เพียงพอหรือไม่มปี ระสิทธิภาพในการรับมือกับภัย
คุกคามไซเบอร์จงึ อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้
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ภัยคุ ก คามไซเบอร์โ ดยลัก ษณะแล้ว เป็ นเรื่อ งระดับ โลก ดัง นัน้ การรับมือ กับภัยคุ ก คามทางไซเบอร์จ ึง
จําเป็ นต้องดําเนินการในระดับโลกเช่นกัน บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอแสดงความชื่นชมต่อกระทรวงดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรัฐบาลไทยทีเ่ ปิ ดรับฟั งความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้มสี ่วนได้เสียอื่นๆ ใน
การจัดทํากฎหมายนี้ และขอสนับสนุ นให้ยงั คงมีการเปิ ดโอกาสให้มกี ารสื่อสารและหารือกับภาคเอกชนต่อไป
ซึ่งรวมถึงบริษทั ระดับโลก ด้วยเหตุน้ี ทางบีเอสเอและสภาธุรกิจฯ จึงขอเรียนเสนอให้กฎหมายว่าด้วยการ
รักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ระบุให้ชดั เจนว่า บทบัญญัตทิ ก่ี ล่าวถึงการประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนนัน้ (เช่น ตามมาตรา 5(4) และ มาตรา 7(5) เป็ นต้น) เป็ นการอนุญาตและส่งเสริมให้มกี าร
ประสานความร่วมมือกับเอกชนทีเ่ ป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจในหลายประเทศด้วย
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ทราบและซาบซึง้ ในความพยายามที่จะแก้ไขปั ญหาของร่าง พ.ร.บ. ปี 2558 ตามที่
ได้มกี ารเสนอความเห็นไว้ อย่างไรก็ด ี ปั ญหาส่วนใหญ่ของร่าง พ.ร.บ. ปี 2558 ก็ยงั คงปรากฏอยู่ในร่าง
พ.ร.บ. ปี 2561 นี้ บีเอสเอจึงขอเรียนเสนอความเห็นต่ อ ไปนี้ ด้วยเจตนาที่จะมีส่ วนช่ว ยให้ร่างกฎหมาย
ดัง กล่ า วบรรลุ ต ามเจตนารมณ์ อ ัน ดีท่ีจ ะกํ า หนดให้ม ี “การดํ า เนิ น การที่ท ัน ท่ ว งทีแ ละเป็ น ไปในทิศ ทาง
เดียวกัน” ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยไม่ก่อให้เกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์
เอ. กรรมการในคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ
ในหนังสือเสนอความเห็นของบีเอสเอต่อร่าง พ.ร.บ. ปี 2558 บีเอสเอได้เน้นในประเด็นทีว่ ่า คณะกรรมการ
รัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ไซเบอร์แ ห่ ง ชาติ (“กปช.”) ควรประกอบด้ว ยกรรมการที่แ ต่ ง ตัง้ มาจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนและสํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินด้วย เพื่อให้มมี มุ มองทีร่ อบด้านขึน้ จากมุมมอง
ของกรรมการของ กปช. ทีม่ าจากหน่ วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยและความมันคง
่ ทัง้ นี้ เพื่อให้แน่ ใจ
ว่า ในการจัดทํากลยุทธ์หรือแผนรับมือด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ กปช. จะพิจารณาประเด็นเรื่อง
ความเป็ นส่วนตัวและเสรีภาพของประชาชนในทุกมิติ
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ทราบว่ามาตรา 6 แห่งร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 ได้กําหนดให้กรรมการใน กปช. มาจาก
หลากหลายหน่ วยงานมากขึ้ น โดยมี ผู้ แ ทนจากหลายกระทรวง รวมถึ ง กระทรวงคมนาคม
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งย่อมทําให้ได้มุมมองที่หลากหลายและสามารถจัดทํา
นโยบายด้ า นการรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ไซเบอร์ท่ีผ่ า นการพิจ ารณาอย่ า งรอบด้ า นเพื่อ เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีได้ อย่างไรก็ด ี เนื่องจาก กปช. ไม่มกี รรมการที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเรื่องความเป็ น
ส่วนตัวและเสรีภาพของประชาชน มุมมองของ กปช. จึงยังคงเน้ นไปที่ประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
และความมันคง
่ โดยมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็ นรองประธาน กปช.
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอว่า คณะทํางานด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ไม่ควรนํ า
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่เพียงผูเ้ ดียว แต่ควรให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมมีส่วนร่วมในการนํ าคณะทํางานดังกล่าวด้วย เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ในวงกว้าง กปช. จึงควรมีกรรมการที่
จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอยูด่ ว้ ย
หน้า 3 จาก 13 หน้า

(คําแปล)

บี. การมีอาํ นาจอย่างกว้างขวางของ กปช.
ตามมาตรา 14 แห่งร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 กปช. มีอํานาจหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่ าง
หน่ วยงานเพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์และสถานการณ์ดา้ นภัยคุกคามไซเบอร์ บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ
ยัง คงเห็น ด้ว ยในเรื่อ งนี้ การกํ า หนดให้ ม ีห น่ ว ยงานระดับ ประเทศเพีย งหน่ ว ยงานเดีย วทํ า หน้ า ที่เ ป็ น
หน่ วยงานหลักทีม่ คี วามรับผิดชอบด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์จะทําให้เกิดความชัดเจน มี
ความสอดคล้อง และเป็ นไปในทิศ ทางเดียวกันในการเตรียมความพร้อ มของรัฐบาลในการรับมือ กับ ภัย
คุกคามและปั ญหาด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
ในฐานะที่ กปช. เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานดังกล่าว กปช. จึงมีอํานาจอย่างกว้างขวางในการจัดการ
กับภัยคุกคามไซเบอร์ท่กี ฎหมายนี้กํ าหนดให้ต้องมีการดําเนิ นการอย่างหนึ่งอย่างใด ตัวอย่างเช่น ตาม
มาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 กปช. มีอํานาจสังการให้
่
หน่ วยงานเอกชน 3ดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายอันเนื่องมาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ บีเอสเอและสภา
ธุรกิจฯ ตระหนักว่าได้มคี วามพยายามที่จะระบุให้ชดั เจนขึน้ ว่า อํานาจเหล่านี้จะมีขน้ึ เฉพาะในกรณีท่ี “การ
ให้บริการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ ต โครงข่ายโทรคมนาคม การให้บริการดาวเทียม
ระบบกิจการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ระบบกิจการสาธารณะสําคัญ” ได้รบั ผลกระทบเท่านัน้ ซึง่ สอดคล้องกับ
ความเห็นที่บเี อสเอได้ให้ไว้สําหรับร่าง พ.ร.บ. ปี 2558 อย่างไรก็ด ี หลักเกณฑ์และกรณีท่ี กปช. อาจใช้
อํานาจตามมาตราเหล่านี้ได้กย็ งั ไม่ได้มกี ารบัญญัตไิ ว้อย่างชัดเจน
2

•

อํานาจของ กปช. ควรจํากัดให้ มีเฉพาะในกรณี ที่ “โครงสร้างพื้นฐานที่ สาํ คัญ” ได้รบั ผลกระทบ
หลายประเทศได้นําเรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ” มาใช้ในกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์ ซึง่ เป็ นกรณีท่ยี อมรับได้ว่าหน่ วยงานผู้บงั คับใช้กฎหมายจะมีอํานาจอย่างกว้างขวาง
ดังเช่นทีป่ รากฏในร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทีใ่ ช้ในทัวโลก
่
บีเอสเอและ
สภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอคําจํากัดความดังนี้
o โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ หมายความว่า “ทรัพย์สิน บริ การ และระบบ ไม่ว่าที่ จบ
ั ต้ องได้ หรือ
เสมือนจริ ง ที่ หากถูกทําลาย ถูกทําให้ เสียหาย หรือไม่สามารถใช้ การได้ เป็ นระยะเวลานาน
แล้ ว จะส่ งผลกระทบในวงกว้ างต่ อความมันคงของชาติ
่
สาธารณสุข ความปลอดภัยของ
ประชาชน ความมันคงด้
่
านเศรษฐกิ จของชาติ หรือการปฏิ บตั ิ งานหลักของหน่ วยงานใน
ระดับท้องถิ่ นหรือระดับชาติ ”
ในการกําหนดว่าโครงสร้างใดเป็ นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอว่า
กปช. ควรพิจารณาจากความสําคัญ ความจําเป็ น และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง

“หน่วยงานเอกชน” เป็ นคําทีเ่ พิม่ คําจํากัดความเข้ามาใหม่ในมาตรา 3 ซึง่ หมายความว่า “หน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ จากการ
รวมตัวของบุคคล หรือคณะบุคคลเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินงานทีแ่ สวงหากําไร หรือทีไ่ ม่แสวงหากําไร ทัง้ นี้ ไม่ว่า
จะจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลหรือไม่กต็ าม”
หน้า 4 จาก 13 หน้า
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(คําแปล)
•

การให้ อ ํานาจที่ กว้ างขวางตามมาตรา 36 และมาตรา 37 ควรจํากัด เฉพาะในกรณี “เหตุภ ยั
คุกคามทางไซเบอร์ที่สาํ คัญ” ในเรือ่ งนี้ควรต้องให้คาํ จํากัดความทัง้ คําว่า “เหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์”
และ “เหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ทส่ี ําคัญ” ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายสากล บีเอสเอและ
สภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอคําจํากัดความดังนี้
o “เหตุภย
ั คุกคามทางไซเบอร์” หมายความว่า “เหตุการณ์ ที่ระบุได้ ไม่ว่าจะเกิ ดขึ้นเพียงครัง้ เดี ยว
หรือหลายครัง้ ต่อระบบ บริการ หรือเครือข่าย ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าอาจมีการกระทําอันเป็ น
การฝ่ าฝื นนโยบายด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของสารสนเทศ หรือมีความบกพร่อง
ในการรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย หรื อ สถานการณ์ ที่ อ าจมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ ความ
ปลอดภัยของระบบ บริการ หรือเครือข่าย ที่เกิ ดขึ้นมาก่อนหน้ านี้ แต่ไม่ทราบมาก่อน”
o “เหตุ ภย
ั คุกคามทางไซเบอร์ท่สี ําคัญ” หมายความว่า “เหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ที่ทาํ ให้ (1) มี
การเข้ าถึ ง ข้ อ มูล โดยไม่ ได้ รบั อนุ ญ าต หรือมี การถูกปฏิ เสธไม่ ให้ เข้ าถึง ข้ อมูล หรือมีการ
ทําลาย ลบ ปรับเปลี่ ย น หรื อ ระงับข้ อ มูลที่ จาํ เป็ นต่ อ การทํางานของโครงสร้ างพื้นฐานที่
สําคัญ หรือ (2) การควบคุมการปฏิ บตั ิ การหรือ การควบคุมทางเทคนิ คที่ จาํ เป็ นต่ อ ความ
ปลอดภัยหรือการทํางานของโครงสร้างพื้นฐานที่สาํ คัญถูกโจมตี

ซี. การรายงานเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ มีความกังวลว่า บทบัญญัตทิ ่กี ําหนดให้หน่ วยงานเอกชนรายงานไปยังเลขาธิการ
กรณีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรา 35 นัน้ อาจจะกว้างเกินไป การกําหนด
เงือ่ นไขของการรายงานทีก่ ว้างเกินไปนัน้ อาจกลับทําให้การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์กระทําได้
ยากขึน้ เนื่องจากจะทําให้บริษทั ต่างๆ รายงานเหตุทเ่ี กิดขึน้ กับระบบของตนบ่อยครัง้ เกินไป อันทําให้ความ
ใส่ใจต่อการรายงานลดหายไป อีกทัง้ ทําให้มคี ่าใช้จ่ายสูงขึน้ การปฏิบตั งิ านถูกรบกวน และยากทีจ่ ะระบุว่า
เหตุภยั คุกคามใดทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ุดและควรดําเนินการอย่างไร ดังนัน้ บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ จึงขอเรียน
เสนอให้การรายงานต้องกระทําเฉพาะในกรณีของ “เหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ทส่ี ําคัญ” ทีส่ ่งผลกระทบต่อ
“โครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญ” เท่านัน้ ตามทีเ่ รียนไว้ขา้ งต้น
ดี. อํานาจในการสอดส่องดูแล
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ทราบว่า ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 นัน้ ได้มกี ารแก้ไขปรับเปลี่ยนตามที่บเี อสเอได้เรียน
เสนอไว้ในครัง้ ก่อนเกี่ยวกับอํานาจหน้ าที่ของเลขาธิการในการสอดส่องดูแลตามร่าง พ.ร.บ. ปี 2558 แล้ว
กล่าวคือ มาตรา 47 แห่งร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 กําหนดว่า เลขาธิการอาจเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารของ
หน่ วยงานเอกชนได้ต่อเมื่อมีคําสังศาลอนุ
่
ญาตให้ปฏิบตั กิ ารดังกล่าว เว้นแต่ “ในกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนหากไม่
ดําเนินการในทันทีจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง” ซึง่ กฎหมายได้อนุ ญาตให้เลขาธิการเข้าถึงข้อมูลการ
ติดต่อสื่อสารไปก่อน แล้วจึงรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนว่า ข้อยกเว้นที่
บัญญัตไิ ว้อย่างกว้างดังกล่าวนี้อาจก่ อให้เกิดความไม่ชดั เจนในทางปฏิบตั ิ ซึ่งอาจทําให้ความเชื่อมันของ
่
ผู้ บ ริโ ภคที่ว่ า โดยทัว่ ไปแล้ ว บริษัท ต่ า งๆ จะสามารถรับ รองได้ ว่ า ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรือ ข้อ มู ล ลับ ของ
หน้า 5 จาก 13 หน้า

(คําแปล)

ผู้ใช้บริการจะได้รบั การป้ องกันไม่ให้มกี ารเข้าถึงโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตนัน้ ต้องถูกลดทอนลงไป ในเรื่องนี้ บี
เอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังนี้
•

•

•

ควรกําหนดให้ คาํ สังศาลมี
่
ผลเพี ยงช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอว่ า
คําสังศาลไม่
่
ควรมีผลบังคับโดยไม่จาํ กัดระยะเวลา เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความไม่ชดั เจนต่อหน่ วยงาน
เอกชน
ข้อยกเว้นของการขอคําสังศาลควรใช้
่
ถ้อยคําที่ ชดั เจน บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอว่า
กรณี “จําเป็ นเร่งด่วน” ที่เป็ นข้อยกเว้นดังกล่าวนัน้ ควรระบุให้ชดั เจนว่าต้องเป็ นกรณีท่อี าจก่ อให้เกิด
ความเสียหายต่อความมันคงของชาติ
่
เท่านัน้
ควรกําหนดให้ มีหน่ วยงานอิ สระควบคุมดูแลการใช้อาํ นาจของ กปช. ตามมาตรา 47 บีเอสเอและ
สภาธุรกิจฯ ขอเรียนยํ้าว่า หน่ วยงานอิสระ เช่น คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ สนอให้มกี าร
แต่งตัง้ ตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ควรมีอํานาจในการตรวจสอบดูแลการใช้อํานาจ
ของ กปช. ตามมาตรา 47 แห่งร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 เพื่อให้แน่ ใจว่ามีการถ่วงดุลระหว่างผลประโยชน์
ของเอกชนกับความจําเป็ นในการใช้อํานาจสอดส่องดูแล

อี. ความรับผิดทางอาญา
มาตรา 53 ถึงมาตรา 56 แห่งร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 ได้กําหนดโทษทางอาญาสําหรับการกระทําที่ฝ่าฝื นร่าง
พ.ร.บ. ปี 2561 ในเรื่องนี้ บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ เห็นว่า การดําเนินคดีอาญาควรจํากัดเฉพาะในกรณีท่ี
ผูก้ ระทําผิดก่อกวน ทําให้เสียหาย หรือก่อให้เกิดปั ญหาต่อโลกไซเบอร์ดว้ ยเจตนาทุจริตเท่านัน้
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ เห็นว่า การกําหนดโทษทางอาญาต่อหน่ วยงานเอกชนที่ไม่ปฏิบตั ติ ามคําขอของ
กปช. ตามมาตรา 47 นัน้ เป็ นบทลงโทษที่รุนแรงเกินควร อันอาจทําให้บริษทั ต่างชาติระงับแผนที่จะเข้ามา
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยหากมีความเสีย่ งว่าบุคลากรของตนจะต้องมีความรับผิดทางอาญาสําหรับการ
กระทําความผิดโดยไม่ได้จงใจหรือการกระทําความผิดเพียงเล็กน้อย
เอฟ. แง่มมุ อืน่ ๆ ของนโยบายด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ของประเทศ
นอกจากนี้ บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอว่า นโยบายด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
ของประเทศไทยควรครอบคลุ ม ประเด็น ที่สํา คัญ อื่น ๆ ด้ว ย เช่ น การปฏิบ ัติต ามแนวทางในการจัด ซื้อ
เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ของภาครัฐ การให้การสนับสนุ นจากรัฐบาลอย่างเต็มทีใ่ นด้านการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีสําหรับการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ โครงการให้ความรูเ้ พื่อเพิม่ ความตระหนักรู้ การ
ฝึ กอบรม และการจัดทํานโยบายต่ างประเทศให้ครอบคลุมถึงเรื่องการประสานความร่วมมือในการรักษา
ความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอสนับสนุ นให้รฐั บาลไทยพิจารณาเพิม่ เติมประเด็นที่
สําคัญเหล่านี้ไว้ในร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 และขอเรียนเสนอกรอบนโยบายสากลและแบ่งปั นประสบการณ์ใน
การดําเนินการในระดับสากลของเราในด้านนี้เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทํานโยบายทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
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3. บทสรุปและการดําเนิ นการขัน้ ต่อไป
บีเ อสเอและสภาธุ ร กิจ ฯ ขอแสดงความชื่น ชมรัฐ บาลไทยอีก ครัง้ สํ า หรับ ความพยายามในการปกป้ อ ง
โครงสร้างพื้นฐานจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ อย่างไรก็ด ี บีเอสเอและ
สภาธุรกิจฯ ใคร่ขอความอนุ เคราะห์ให้กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาประเด็นที่ได้เรียน
เสนอไว้ขา้ งต้น เพื่อทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะสามารถจัดทํานโยบายด้านการรักษาความ
มันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ คํานึงถึงเรือ่ งความเสีย่ งเป็ นหลักและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ใิ น
ระดับสากล อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมันระหว่
่
างภาครัฐและเอกชน และยกระดับความมันคงปลอดภั
่
ย
ของข้อมูลและโครงสร้างพืน้ ฐาน
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ยินดีจะหารือกับท่านในเรื่องนี้เพิม่ เติมได้ทุกเมื่อ หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือความเห็น
ประการใด กรุณ าติด ต่ อ โดยตรงไปที่ afeldman@usasean.org หรือ ที่ห มายเลข 202-375-4393 หรือ ที่
jaredr@bsa.org หรือ ที่ห มายเลข +65 6292 9609 หรือ ติด ต่ อ นางสาววารุณี รัช ตพัฒ นากุล ผู้จดั การ
ประจําประเทศไทยแห่ ง บี เอสเอ ได้ ที่ varuneer@bsa.org หรือที่ หมายเลข +668-1840-0591 หรือ
นางสาวเอลล่ า ดวงแก้ ว ผู้จดั การประจํา ประเทศไทยแห่ ง สภาธุร กิ จสหรัฐ อเมริ กา-อาเซี ย น ที่
eduangkaew@usasean.org หรือที่ หมายเลข 202-440-3642 บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอขอบพระคุณที่
ท่านสละเวลาพิจารณาในเรือ่ งนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชือ่ )

(ลายมือชือ่ )

อเล็กซานเดอร์ ซี. เฟล์ดแมน
ประธานและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน

เจเร็ด แร้กแลนด์
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายนโยบาย ภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิก
บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์

สําเนาถึง
1. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. นางสุรางคณา วายุภาพ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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ภาคผนวก
ความเห็นของบีเอสเอต่อร่าง พ.ร.บ. ปี 2558
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(กระดาษหัวจดหมายของบีเอสเอ)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
เป็ นความลับและห้ามเผยแพร่
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
เรื่อง ความเห็นของบีเอสเอเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ไซเบอร์
เรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
บีเ อสเอ | กลุ่ มพันธมิต รซอฟต์แ วร์ (บีเ อสเอ) 1 ใคร่ขอขอบพระคุ ณที่ท่านได้เ ปิ ด โอกาสให้มกี ารเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ไซเบอร์ (“ร่าง พ.ร.บ.”) และขอแสดงความชื่นชมในความพยายามครัง้ สําคัญทีแ่ สดงถึงความมีวสิ ยั ทัศน์
ของรัฐบาลไทยในครัง้ นี้ทด่ี ําเนินการให้แน่ ใจว่าประเทศจะมีความพร้อมในการระงับยับยัง้ และจัดการกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ อนึ่ง กลยุทธ์ดา้ นการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพต้อง
จัดทําขึน้ บนพืน้ ฐานกฎหมายทีช่ ดั เจน เพื่อเอื้อให้มกี ารประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานผูบ้ งั คับใช้
กฎหมาย ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึง่ การประสานความร่วมมือดังกล่าวย่อมต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจ
กัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มีมาตรการป้ อ งกันอย่างเพียงพอและภาคเอกชนจะได้รบั ประโยชน์ อ ย่ าง
เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยต้องมีความสมดุลอย่างเหมาะสม
ระหว่างความจําเป็ นในการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวกับเสรีภาพของประชาชน เมื่อคํานึงถึงหลักการ
เหล่านี้เป็ นสําคัญ บีเอสเอมีความกังวลว่า บทบัญญัตขิ องร่าง พ.ร.บ. นี้ท่ใี ห้อํานาจในการสอดส่องดูแล
3

บีเ อสเอ | กลุ่ ม พัน ธมิต รซอฟต์แ วร์ (www.bsa.org) เป็ น หน่ ว ยงานชัน้ นํ า ที่ทํา หน้ า ที่เ ป็ น ผู้แ ทนในการรัก ษาสิท ธิ
ประโยชน์ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในทัวโลกต่
่
อรัฐบาลและในตลาดระดับสากล สมาชิกของบีเอสเอเป็ นบริษทั ต่างๆ ที่
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทนั สมัยที่สุดของโลก ซึ่งนํ าเสนอโซลูชนซอฟต์
ั่
แวร์ท่ผี ลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตและปรับปรุง
คุณภาพชีวติ ในยุคปั จจุบนั บีเอสเอมีสาํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ทก่ี รุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดําเนินการในกว่า 60 ประเทศทัว่
โลก โดยเป็ นผูร้ เิ ริม่ โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพื่อรณรงค์การใช้ซอฟต์แวร์ทถ่ี ูกกฎหมาย และสนับสนุ น
นโยบายสาธารณะทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจดิจทิ ลั เติบโต สมาชิกของบี
เอสเอรวมถึง บริษัท Adobe, Altium, ANSYS, Apple, ARM, Autodesk, AVEVA, Bentley Systems, CA Technologies,
Cisco, CNC/Mastercam, Dell, IBM, Intel, Intuit, Microsoft, Minitab, Oracle, salesforce.com, Siemens PLM Software,
Symantec, Tekla, The MathWorks และ Trend Micro
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(ตามมาตรา 35) อาจก่อให้เกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ได้ ซึง่ รวมถึงการทีค่ วามเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยอาจลดทอนลง ด้วยเหตุน้ี บีเอสเอจึงขอเรียนเสนอความเห็นต่อไปนี้
ด้วยเจตนาที่จะมีส่วนช่วยให้ร่างกฎหมายดังกล่าวบรรลุตามเจตนารมณ์ อ ันดีในการกํ าหนดให้ม ี “การ
ดําเนินการทีท่ นั ท่วงทีและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน” ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
มาตรา 6 กรรมการในคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ
กรรมการส่ ว นใหญ่ ใ นคณะกรรมการรัก ษาความมันคงปลอดภั
่
ย ไซเบอร์แ ห่ ง ชาติ (“กปช.”) มาจาก
หน่ ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การรัก ษาความปลอดภัย และความมันคง
่ เช่ น กระทรวงดิจ ิท ัล เพื่อ
เศรษฐกิจ และสัง คม กระทรวงกลาโหม และกองบัง คับ การปราบปรามการกระทํ า ความผิด เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ บีเอสเอขอเรียนเสนอว่า เพื่อให้ กปช. มีทศั นคติท่ี
เป็ น กลางและเพื่อ ให้แ น่ ใ จว่ า จะมีก ารพิจ ารณาในเรื่อ งความเป็ น ส่ ว นตัว ของบุ ค คลและเสรีภ าพของ
ประชาชน กปช. ควรประกอบด้วยกรรมการที่แต่ งตัง้ จากคณะกรรมการสิทธิมนุ ษ ยชนและสํานั ก งาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินด้วย เนื่องจากการทีค่ ณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ท่ี
หลากหลายนัน้ จะช่วยป้ องกันไม่ให้สทิ ธิของบุคคลถูกกระทบเกินควรได้
มาตรา 7 ถึงมาตรา 34 ของร่าง พ.ร.บ. ให้อาํ นาจแก่ กปช. อย่างกว้างขวาง
บีเอสเอเห็นด้วยกับการทีร่ ่างกฎหมายนี้กําหนดให้ กปช. ทําหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางทีอ่ ํานวยความสะดวกใน
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานของรัฐทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวข้องในกรณีทเ่ี กิดเหตุภยั คุกคามทางไซ
เบอร์ ทัง้ นี้ ตามมาตรา 7 กปช. มีอํานาจหน้าทีต่ ่างๆ ซึง่ รวมถึงการ “จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อรักษาความ
มันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ” และมาตรา 27 และมาตรา 28 ได้กําหนดให้สํานักงาน กปช. จัดทํา
แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบตั ิก าร หรือโครงการเกี่ยวกับการรัก ษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ใ ห้
สอดคล้องและเป็ นตามนโยบายและแผนดังกล่าว ดังนัน้ ร่าง พ.ร.บ. นี้จงึ ควรต้องกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่า
เหตุการณ์ลกั ษณะใดที่ถอื เป็ นภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่กี ฎหมายนี้กําหนดให้ต้องมีการดําเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใด เช่น เมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรา 33 ได้ให้อํานาจแก่ กปช. ในการสังการให้
่
หน่ วยงานของรัฐทัง้ หมดที่เ กี่ยวข้องดําเนิ นการใดก็ต ามอันจะมีผลเป็ นการควบคุ มหรือ บรรเทาความ
เสียหายที่เกิดขึน้ และมาตรา 34 ได้ขยายอํานาจของ กปช. ให้สามารถสังการให้
่
หน่ วยงานภาคเอกชน
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง และให้รายงานผลการปฏิบตั กิ ารต่อ กปช. หากเป็ น
กรณีทภ่ี ยั คุกคามทางไซเบอร์อาจกระทบต่อความมันคงทางการเงิ
่
นและการพาณิชย์ หรือความมันคงของ
่
ประเทศ
จะเห็นได้ว่า บทบัญญัตใิ นมาตราข้างต้นได้ให้อํานาจแก่ กปช. ไว้อย่างกว้างขวาง แต่กฎหมายฉบับนี้กลับ
ไม่ได้กําหนดคําจํากัดความของ “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” ไว้อย่างชัดเจน อีกทัง้ ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนัน้ ถึงขนาดที่ กปช. พึงต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่
นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่ได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาว่าเหตุ การณ์ ใดที่อาจกระทบต่อ
“ความมันคงทางการเงิ
่
นและการพาณิชย์ หรือความมันคงของประเทศ”
่
ซึง่ มีความรุนแรงถึงขนาดที่ กปช.
มีอํานาจสังการต่
่
อหน่ วยงานภาคเอกชนได้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจึงควรกําหนดคําจํากัดความของคําทีม่ ี
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ความหมายกว้างเหล่านี้ให้ชดั เจน เพื่อที่บุคคลทุกคนที่ได้รบั ผลกระทบจะได้เข้าใจสถานะของตน และ
เพื่อทีจ่ ะได้ไม่มคี วามกํากวมต่อไป
มาตรา 35 (1) และ (2) รัฐบาลเรียกขอข้อมูลหรือให้ดาํ เนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
มาตรา 35 (1) แห่ ง ร่าง พ.ร.บ. นี้ ใ ห้อํ านาจแก่ พ นัก งานเจ้าหน้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายเป็ นหนัง สือ จาก
เลขาธิการสํานักงาน กปช. ในการมีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้หน่ วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดๆ มาให้
ถ้อยคํา ส่งคําชีแ้ จงเป็ นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือให้ขอ้ มูลเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 35 (2) ให้อํานาจแก่พนักงานเจ้าหน้ าที่ในการมีหนังสือขอให้หน่ วยงานราชการ หรือหน่ วยงาน
เอกชนดําเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง กปช.
บีเอสเอขอเรียนเสนอว่า เพื่อให้แน่ ใจว่าจะไม่มกี ารใช้อํานาจที่กว้างขวางเหล่านี้ในทางมิชอบ กฎหมาย
ฉบับนี้ควรต้องมีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนทีก่ ําหนดประเภทและขอบเขตของข้อมูลทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีส่ ามารถ
เรียกได้ และระบุกรณีทส่ี าํ นักงาน กปช. สามารถเรียกให้หน่ วยงานเอกชนดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้
อีกทัง้ ควรกําหนดว่าบุคคลใดในสํานักงาน กปช. ทีอ่ าจเรียกขอข้อมูลได้ และกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
จัดการข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้แน่ ใจว่าข้อมูลที่ กปช. ได้รบั ไปนัน้ จะได้รบั ความคุ้มครองอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ การใช้อํานาจเหล่านี้ควรจํากัดอยูเ่ ฉพาะในกรณีทเ่ี ชื่อได้ว่าจะมีภยั คุกคามทางไซเบอร์อย่างใด
อย่างหนึ่งเกิดขึน้ เท่านัน้
มาตรา 35 (3) อํานาจในการสอดส่องดูแล
มาตรา 35 (3) ให้อํานาจแก่ กปช. ในการเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารทัง้ ทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์
โทรสาร คอมพิว เตอร์ เครื่อ งมือ หรือ อุ ปกรณ์ ใ นการสื่อ สารสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ห รือ สื่อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศใด เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบตั กิ ารเพื่อรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ เนื่องจากอํานาจ
หน้ าที่อย่างกว้างขวางของ กปช. ในการสอดส่องดูแลดังกล่าวนี้ทําให้ กปช. สามารถเข้าถึงเครือ ข่าย
สื่อสารได้อย่างไม่จํากัด บีเอสเอจึงมีความกังวลเป็ นอย่างยิง่ ในเรื่องความเป็ นส่ว นตัว บีเอสเอเห็นว่ า
มาตรา 35 (3) ดังกล่าวไม่มกี ารถ่วงดุลทีจ่ าํ เป็ นต้องมีระหว่างความมันคงของประเทศกั
่
บความเป็ นส่วนตัว
ของข้อมูล เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้รฐั บาลมีดุลพินิจในการใช้อํานาจได้โดยที่ไม่ต้องมีก าร
ตรวจสอบความชอบด้ว ยกฎหมายโดยศาล เช่น ไม่มบี ทบัญญัติใดที่กํ าหนดให้ต้องขอหมายศาลก่ อ น
เข้าถึงการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล กฎหมายนี้เพียงแค่กําหนดว่า พนักงานเจ้าหน้ าทีอ่ าจมีอํานาจเข้าถึง
ข้อมูลได้หากได้รบั มอบหมายเป็ นหนังสือจากเลขาธิการสํานักงาน กปช.
หากพิจารณาในแง่พ าณิชย์ มาตรา 35 (3) ของร่าง พ.ร.บ. นี้ อ าจขัด ขวางการลงทุ นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศไทยได้ เนื่องจากธุรกิจใดก็ตามที่มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัง้ แต่ธนาคารและ
สถาบันการเงินไปจนถึง ธุ ร กิจค้า ปลีก อาจต้อ งอยู่ภายใต้บงั คับของมาตรา 35 (3) ดัง กล่ าว โดยที่ผู้
ให้บริการไม่อาจรับรองแก่ลูกค้าของตนได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า หรือประวัตกิ ารซือ้ หุน้
ของลูกค้าจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ ซึ่งอาจทําให้ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระงับการใช้หรือการ
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ลงทุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย อันเป็ นทิศทางที่ตรงกันข้ามกับความพยายามใน
การผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน
การทีม่ าตรา 35 (3) ไม่มมี าตรการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจดังกล่าวนัน้ ขัดกับมาตรการรักษาความเป็ น
ส่วนตัวของข้อมูลตามกฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ในประเทศไทยและตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2547
(“พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ”) มีการให้อํานาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันหากมี
เหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ามีส่อื ใดที่ถูกใช้เพื่อประโยชน์ ในการกระทําความผิดที่เป็ นคดีพเิ ศษ ประการสําคัญ
มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพเิ ศษดังกล่าวกําหนดให้พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษต้องยื่นคําขอ
ฝ่ ายเดียวต่อศาลอาญาเพื่อมีคําสังอนุ
่ ญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษได้มาซึง่ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้
นอกจากนี้ ศาลอาจสัง่ อนุ ญ าตดัง กล่ า วได้ ค ราวละไม่ เ กิน 90 วัน เท่ า นั น้ ในทํ า นองเดีย วกัน ร่ า ง
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กไ็ ด้กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ูบ้ งั คับ
ใช้กฎหมายต้องได้รบั คําสังศาลก่
่
อนจึงจะเรียกให้ผู้ให้บริการเปิ ดเผยเนื้อหาของการติดต่ อสื่อสารของ
ผูใ้ ช้บริการได้
จากบทบัญญัตขิ า้ งต้น มาตรา 35 (3) ของร่าง พ.ร.บ. นี้จงึ ควรกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้ าทีต่ ้องได้รบั คําสัง่
ศาลก่ อนจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่ นกัน อีกทัง้ ควรกําหนดให้คําสังอนุ
่ ญาตดังกล่าวมีผล
บังคับเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เท่านัน้ นอกจากนี้ ควรกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้อํานาจตาม
มาตรา 35 (3) ได้เฉพาะในกรณีทอ่ี าจเกิดความเสียหายต่อความมันคงของชาติ
่
เท่านัน้ สุดท้ายนี้ บีเอสเอขอ
เรียนเสนอให้มหี น่ วยงานอิสระ เช่น คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เสนอให้มกี ารแต่งตัง้ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีอํานาจตรวจสอบการใช้อํานาจของ กปช. ตามมาตรา 35 (3)
เพื่อให้แน่ ใจว่ามีการถ่วงดุลอย่างเพียงพอระหว่างความเป็ นส่วนตัวกับความจําเป็ นของการใช้อํานาจในการ
สอดส่องดูแล
บทสรุป
บีเอสเอเห็นถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการปกป้ องโครงสร้างพืน้ ฐานจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
และการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ อย่างไรก็ด ี พนักงานเจ้าหน้ าทีต่ ามกฎหมายนี้ควรกระทําการอย่าง
โปร่งใสและไม่ล่วงละเมิดความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้ ไม่เช่นนัน้ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อแผนด้านดิจทิ ลั เพื่อ
เศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ ควรเน้นยํ้าในเรื่องการให้ความร่วมมือของเอกชนในการรายงานรัฐบาลเมื่อมีการ
กระทําที่เป็ นภัยต่ อความปลอดภัยของระบบเพื่อป้ องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์ของชาติ การทีก่ ฎหมายนี้ให้อํานาจแก่ กปช. และ/หรือพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมาย
นี้อย่างกว้างขวางอาจนํ าไปสู่การกระทําที่เป็ นการหลอกลวง ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ และทําให้เอกชนให้
ความร่วมมือน้อยลงในการรายงานเมื่อเกิดเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ ในขณะทีม่ าตรา 5(4) มาตรา 7(8)
มาตรา 17(2) มาตรา 17(3) และ มาตรา 18(3) พยายามส่งเสริมให้มกี ารประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการป้ องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ แต่ในความเป็ นจริงแล้วภาคเอกชนอาจเกิดความ
ลังเลที่จะให้ข้อมูลกับรัฐบาลด้วยเกรงว่ารัฐบาลจะเรียกขอข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเข้ายุ่งเกี่ยวกับการ
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ติด ต่ อ สื่อ สารส่ ว นบุ ค คลทางสื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้ว ยเหตุ น้ี บีเ อสเอจึง ใคร่ ข อความกรุ ณ าให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาความเห็นข้างต้นอย่างถีถ่ ้วนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยที่ยงั สามารถรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ได้ใน
ขณะเดียวกัน
บีเอสเอมีความยินดีท่จี ะหารือในเรื่องนี้กบั ท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือความเห็นใดๆ กรุณา
ติดต่อนางสาววารุณี รัชตพัฒนากุล ผูแ้ ทนในประเทศไทยของบีเอสเอ ที่ varuneer@bas.org หรือ
ที่หมายเลข +668-1840-0591
ขอขอบพระคุณทีท่ ่านสละเวลาพิจารณาในเรือ่ งนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชือ่ )
บุน โพ มก
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายนโยบาย ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟิก
บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์
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