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บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org) เป็ นหน่ วยงานชัน้ นําทีท่ ําหน้าทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ในทั ่วโลกต่อรัฐบาลและในตลาดระดับสากล สมาชิกของบีเอสเอเป็ นบริษทั ต่างๆ ทีส่ ร้างสรรค์นวัตกรรมทีท่ นั สมัยทีส่ ุดของโลก ซึง่
นําเสนอโซลูช ั ่นซอฟต์แวร์ทผ่ี ลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตและปรับปรุงคุณภาพชีวติ ในยุคปั จจุบนั บีเอสเอมีสํานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ทก่ี รุงวอชิงตัน
ดี.ซี. และมีการดําเนินการในกว่า 60 ประเทศทัวโลก
่
โดยเป็ นผูร้ เิ ริม่ โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพือ่ รณรงค์การใช้ซอฟต์แวร์ท่ี
ถูกกฎหมาย และสนับสนุ นนโยบายสาธารณะทีส่ ่งเสริมให้มกี ารสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและขับเคลือ่ นให้เศรษฐกิจดิจทิ ลั เติบโต
สมาชิกของบีเอสเอรวมถึงบริษทั BSA’s members include: Adobe, Akamai, Amazon Web Services, ANSYS, Apple, Autodesk,
AVEVA, Bentley Systems, Box, CA Technologies, Cadence, Cisco, CNC/Mastercam, DataStax, DocuSign, IBM, Informatica,
Intel, MathWorks, Microsoft, Okta, Oracle, PTC, Salesforce, SAS Institute, Siemens PLM Software, Slack, Splunk, Symantec,
Synopsys, Trend Micro, Trimble Solutions Corporation, and Workday.

หน้า 1 จาก 13 หน้า

บีเอสเอเป็ นผู้กระทําการแทนบริษัทซอฟต์แวร์ชนั ้ นํ าระดับโลก โดยมีสมาชิกเป็ นบริษัทแนวหน้ า ด้าน
นวัตกรรมที่ขบั เคลื่อนด้วยข้อมูล และด้านการพัฒนาความก้าวหน้ าในเชิงนวัตกรรม ให้แก่ เทคโนโลยี
ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) เครื่องจักรสมองกล (Marchin Learning) เทคโนโลยีคลาวด์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และ Internet of Things (IoT) ซึง่ เป็ นสิง่ ทีข่ บั เคลื่อนเศรษฐกิจข้อมูลข่าวสารในทัว่
โลกและทําให้มนุ ษย์มคี วามเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจําวันทีด่ ขี น้ึ สมาชิกของเราได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าใน
การจัดให้มเี ทคโนโลยีรกั ษาความปลอดภัยที่สําคัญเพื่อปกป้ องพวกเขาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัย
คุกคามเหล่านี้อาจเกิดขึน้ จากผูป้ ระสงค์รา้ ยทีม่ วี ตั ถุประสงค์แตกต่างกันไป ซึง่ รวมถึงผูท้ ต่ี ้องการขโมยอัต
ลักษณ์ของเรา ทําร้ายบุคคลทีเ่ รารัก เอาไปซึง่ ความลับทีม่ คี ่าในทางการค้า หรือเป็ นภัยต่อความมันคงของ
่
ชาติ
จากการทํ า งานอย่ างใกล้ชิด ร่ว มกับ รัฐ บาลทัวโลกเพื
่
่ อ พัฒ นานโยบายและกฎหมายเพื่อ ความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ ทําให้บีเ อสเอมองเห็นความเป็ นไปได้ท่กี ฎหมายและกฎระเบีย บเพื่อ ความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์จะทําหน้าทีส่ ําคัญสองอย่างไปพร้อมกัน ได้แก่ หน้าทีใ่ นส่วนของการป้ องกันและจัดการ
ความเสีย่ งภัยไซเบอร์ และหน้าทีใ่ นส่วนของการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวและสิทธิเสรีภาพของพลเมือง
ดังนัน้ บีเอสเอจึงได้พฒ
ั นากรอบนโยบายสากลว่าด้วยเรือ่ งความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ 2 (กรอบนโยบาย)
รวมถึงรูปแบบของนโยบายด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ทค่ี รอบคลุม ซึง่ ประเทศต่างๆ สามารถนํ าไป
เป็ นต้นแบบได้ นอกจากนี้ บีเอสเอขอแนะนํ าให้รฐั บาลไทยและกระทรวงฯ อ้างอิงถึงแนวทางปฏิบตั สิ ากล
ที่ ด ี อ่ ื น ๆ เ ช่ น National Institute of Standards and Technology’s Cybersecurity Framework 3 ใ น ข ณ ะ ที่
พิจารณาเรือ่ งกฎระเบียบและอื่นๆ เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ภายหลังจากทีร่ า่ ง พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้แล้ว
1

สมาชิกของบีเอสเอจึงเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียโดยตรงในการทีร่ ฐั บาลไทยจะเสนอร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยบีเอส
เอ ร่ ว มกับ สภาธุ ร กิส หรัฐ อเมริก าและอาเซีย น (US-ASEAN Business Council) ได้ เ สนอความเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ฉบับก่อนหน้ านี้ รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารทีแ่ นบมาพร้อมกันนี้
•
ภาคผนวก เอ: ความเห็นร่วมจากภาคอุตสาหกรรมต่อร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์ (17 เมษายน 2561)
•
ภาคผนวก บี: ความเห็นร่วมจากภาคอุตสาหกรรมต่อร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์ (21 พฤษภาคม 2561)
•
ภาคผนวก ซี: ความเห็นของบีเอสเอต่อร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
(6 พฤษภาคม 2558)
2

กรอบนโยบายสากลว่าด้วยเรื่องความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ https://bsacybersecurity.bsa.org/wp-

content/uploads/2018/04/BSA_cybersecurity-policy.pdf. สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม https://bsacybersecurity.bsa.org/
3 The Framework for Enhancing Critical Infrastructure Cybersecurity, Version 1.1 ทีไ่ ด้ให้แนวทางเพื่อส่งเสริมความมันคงปลอดภั
่
ยของโครงสร้าง

พืน้ ฐานสําคัญและเครือข่าย สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม https://www.nist.gov/cyberframework.

บีเอสเอขอแสดงความชื่นชมต่อกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกครัง้ หนึ่งมาในโอกาสนี้สําหรับ
ความพยายามครัง้ สําคัญทีด่ ําเนินการเพื่อให้แน่ ใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทีจ่ ะระงับยับยัง้ และจัดการ
กับภัยคุกคามไซเบอร์ เนื่องจากภัยคุกคามไซเบอร์มคี วามซับซ้อนและมีอนั ตรายขึน้ ทุกวัน ความเสี่ยงที่
เกิดจากนโยบายระดับประเทศที่กําหนดขึน้ อย่างไม่เพียงพอหรือไม่มปี ระสิทธิภาพในการรับมือกับภัย
คุกคามไซเบอร์จงึ อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้
ความเห็นอย่างละเอียด
ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปั จจุบนั มีการแก้ไขเพิม่ เติมร่างฉบับก่อนในประเด็นทีส่ ําคัญ และได้รวมหลักการพืน้ ฐาน
อันจะทําให้ก ฎหมายด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์บงั คับใช้ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์ ข องชาวไทย โดยเฉพาะเพื่อ ปกป้ องโครงสร้า งพื้น ฐานสํ า คัญ ทางสารสนเทศ (Critical
Information Infrastructure (CII)) ทํ า ให้เ ห็น ได้ช ัด เจนว่ า เรื่อ งนี้ เ ป็ น วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของรัฐ บาลไทย
อย่างไรก็ด ี ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปั จจุบนั ยังคงมีบทบัญญัตใิ นหลายเรือ่ งทีอ่ าจสร้างภาระเกินควรและอาจสร้าง
ความกํากวมในแง่ก ฎหมายต่ ออุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะการตัดบทบัญ ญัตทิ ่กี ํ าหนดให้ก าร
เข้าถึงข้อมูลต้องเป็ นไปตามขัน้ ตอนทีช่ อบด้วยกฎหมาย ในหนังสือฉบับนี้ บีเอสเอขอเรียนเสนอความเห็น
และแสดงข้อกังวลในเรือ่ งต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

ความชัดเจนในขอบเขตการบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปั จจุบนั และความสัมพันธ์กบั กฎหมาย
กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์อ่นื
กรรมการในคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติและคณะกรรมการกํากับ
สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ
อํานาจของ กปช.
อํานาจหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแล
ความรับผิดทางอาญา
การรักษาความลับ
การแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร
ประเด็นอื่นๆ

รายละเอียดมีดงั นี้
เอ. ความชัดเจนในขอบเขตการบังคับใช้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบนั และความสัมพันธ์กบั กฎหมาย
กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์อื่น
บีเอสเอสนับสนุ นการจํากัดขอบเขตของการแจ้งเตือน รายงาน จัดการ และรับมือกับสถานการณ์ (มาตรา
38-58) ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ทีใ่ ช้เฉพาะกับระบบข้อมูลของหน่ วยงานรัฐและหน่ วยงานเอกชนทีป
่ ฏิบตั งิ าน
เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานสํ า คัญ ทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure (CII)) (หรื อ

หน่ วยงานเอกชน) อย่ า งไรก็ต าม บีเ อสเอเห็น ว่ า คํา จํา กัด ความของ โครงสร้า งพื้น ฐานสํ า คัญ ทาง
สารสนเทศ (Critical Information Infrastructure (CII)) ควรมีความชัดเจน ดังต่อไปนี้
1.

แนวคิ ดเกี่ยวกับ “โครงสร้างพื้นฐานสําคัญ” (Critical infrastructure) ควรสอดคล้องกันกับ
แนวทางสากล และควรมีคําจํากัดความดังนี้
o “ทรัพย์สิน บริ การ และระบบ ไม่ว่าที่ จบั ต้ องได้หรือเสมือนจริ ง ที่ หากถูกทําลาย
ถูกทําให้ เสี ย หาย หรื อ ไม่ ส ามารถใช้ ก ารได้ เป็ นระยะเวลานานแล้ ว จะส่ ง ผล
กระทบในวงกว้ า งต่ อ ความมันคงของชาติ
่
สาธารณสุ ข ความปลอดภัย ของ
ประชาชน ความมันคงด้
่
า นเศรษฐกิ จ ของชาติ หรื อ การปฏิ บ ตั ิ ง านหลัก ของ
หน่ วยงานในระดับท้องถิ่ นหรือระดับชาติ ”

ด้วยเหตุน้ี กปช. จึงควรกําหนดว่าโครงสร้างพื้นฐานใดเป็ นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ โดยพิจารณา
จากความสําคัญ และความสําคัญของผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับประเทศไทย ความจําเป็ นต่อระบบอื่น
และระดับความเสี่ยง มิใช่พจิ ารณาจากภารกิจหรือบริก ารของแต่ ละหน่ วยงาน ตามที่กําหนดไว้ใ น
มาตรา 43 การกําหนดให้หน่ วยงานทีม่ ภี ารกิจหรือบริการในเจ็ดด้านเป็ นหน่ วยงานโครงสร้างพืน้ ฐาน
สํ า คัญ ทางสารสนเทศนั น้ มีข อบเขตที่ก ว้ า งเกิน ไปโดยมิไ ด้ คํ า นึ ง ถึง ข้อ เท็จ จริง ว่ า ภายในแต่ ล ะ
หน่ วยงานมีโครงสร้างพืน้ ฐานเพียงบางประการเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญ
2. ต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับองค์กร ที่เป็ น “หน่ วยงานเอกชน” ที่ปฏิ บตั ิ งานเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้ น ฐานสํ า คั ญ ทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure (CII)) เพราะในบาง
สถานการณ์ อาจมีอ งค์ก รที่ปฏิบตั ิง านเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ (Critical
Information Infrastructure (CII)) อัน เดีย วกัน มากกว่ า หนึ่ ง แห่ง เช่ น กรณี ข องการมอบหมายให้
องค์กรภายนอกปฏิบตั งิ านบางส่วน (Outsource) บีเอสเอจึงขอแนะนํ าให้มกี ารกําหนดความชัดเจน
เกี่ยวกับหน่ ว ยงานเอกชนที่ปฏิบตั ิง านเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสําคัญ ทางสารสนเทศ (Critical
Information Infrastructure (CII)) และขอเสนอแนวคิดดังนี้
o หน่ วยงานเอกชนที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ (Critical
Information Infrastructure (CII)) หมายถึง องค์ก รที่ม ีอํ า นาจควบคุ ม เหนื อ โครงสร้าง
พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ หรือมีหน้ าที่รบั ผิดชอบต่ อโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทาง
สารสนเทศ และเป็ น เจ้า ของสิน ทรัพ ย์ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ โครงสร้า งพื้น ฐานสํ า คัญ ทาง
สารสนเทศในทางกฎหมาย
o ในสถานการณ์ท่มี อี งค์กรที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
มากกว่าหนึ่งองค์กร คณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ (“กปช.”)
ควรปรึกษากับหน่ วยงานที่ทําหน้ าที่กํากับดูแลของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อกําหนดความ
ชัดเจนเกีย่ วกับองค์กรเหล่านัน้
3. ความชัดเจนเรื่องความรับผิ ดชอบของ “หน่ วยงานเอกชน” ที่ ปฏิ บตั ิ งานเกี่ยวกับโครงสร้าง

พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure (CII)) ที่ ต้องทําให้ แน่ ใจว่า
คู่ค้าของตนทําตามข้อกําหนดที่จาํ เป็ นด้านการความมันคงปลอดภั
่
ย
หน่ วยงานเอกชนที่ปฏิบตั ิง านเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสําคัญ ทางสารสนเทศควรยังคงมีห น้ าที่
รับผิดชอบโดยรวมในเรื่องความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ของโครงสร้างพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศ
และร่ า ง พ.ร.บ. ฉบับ ปั จ จุ บ ัน ไม่ ค วรกํ า หนดความรับ ผิด ให้ก ับ คู่ ค้ า ที่เ ป็ น องค์ก รภายนอกของ
หน่ วยงานเอกชนที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ และควรกําหนดให้
ชัดเจนว่าหน่ วยงานเอกชนทีป่ ฏิบตั งิ านเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศสามารถสร้าง
ข้อกําหนดทีจ่ าํ เป็ นเกี่ยวกับความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ในสัญญาทีท่ าํ กับคู่คา้ ทีเ่ ป็ นองค์กรภายนอก
ของตนได้
4. ความชัดเจนเรื่องการบังคับใช้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปั จจุบนั กับกฎหมายอื่ นที่ มีอยู่แล้วในแต่ ละ
หน่ วยงาน เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เป็ นต้น โดยเฉพาะไม่ชดั เจนเกี่ยวกับเรื่องการรายงานทีจ่ ะซํ้าซ้อนระหว่าง
คณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ (“กปช.”) กับหน่ วยงานทีท่ ําหน้าทีก่ ํากับ
ดูแลของแต่ละหน่ วยงานหรือไม่ บีเอสเอขอแนะนํ าให้กระทรวงฯ เพิม่ บทบัญญัตใิ นร่าง พ.ร.บ. เพื่อ
สร้างความชัดเจนในเรือ่ งนี้
บี. กรรมการในคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่ งชาติ และคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ
ในหนังสือเสนอความเห็นของบีเอสเอต่อร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
ปี 2558 และปี 2561 บีเอสเอได้เน้ นในประเด็นที่ว่า คณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
แห่งชาติ (“กปช.”) ควรประกอบด้วยกรรมการทีม่ าจากหลายทีม่ ามากขึน้ โดยรวมถึงกรรมการทีจ่ ะปกป้ อง
ผลประโยชน์ ใ นเรื่อ งความเป็ น ส่ ว นตัว และเสรีภ าพของบุ ค คลด้ ว ย เช่ น กรรมการที่แ ต่ ง ตัง้ มาจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนและสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นอกจากนี้ บีเอสเอขอเรียนเสนอว่าการ
ดําเนินการในเรือ่ งการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ควรมีหน่ วยงานของรัฐบาลพลเรือนเป็ นผูม้ หี น้ าที่
รับผิดชอบเป็ นหลัก เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจทัง้
ในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ในวงกว้าง กปช. จึงควรมีกรรมการทีจ่ ะดูแลรักษาผลประโยชน์ดงั กล่าว
อยู่ด้วย นอกจากนี้ บีเอสเอขอเรียนเสนอให้ กปช. มีกรรมการที่มาจากภาคอุตสาหกรรมด้วย เพื่อให้ม ี
มุมมองที่รอบด้านขึน้ อีกทัง้ เป็ นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน อันจะนํ าไปสู่วธิ ี
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับปั จจุบนั กปช. ก็ยงั คงไม่มกี รรมการที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ ใ นเรื่อ งความเป็ น
ส่วนตัวและเสรีภาพของประชาชน ด้วยเหตุน้ี กรรมการยังมีแต่กรรมการที่เป็ นผู้บงั คับใช้กฎหมายและ
กรรมการที่เป็ นผู้รกั ษาความมันคงของประเทศ
่
โดยมีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็ นรองประธาน
กรรมการ

อนึ่ง มาตรา 19 ของร่าง พ.ร.บ. ฉบับปั จจุบนั ได้บญ
ั ญัตเิ พิม่ เติมเกี่ยวกับคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ (คณะกรรมการกํากับสํานักงาน) ซึ่งมี
กรรมการที่มาจากฝ่ ายพลเรือ นเป็ นส่ ว นใหญ่ โดยมีปลัด กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อ เศรษฐกิจและสังคมเป็ น
ประธานกรรมการ บีเ อสเอเห็นว่าคณะกรรมการกํ ากับสํานัก งานควรมีก รรมการที่มาจากหลากหลาย
หน่ วยงานเช่นกัน โดยมาจากทัง้ ภาคประชาชนและภาคเอกชน
ซี. การมีอาํ นาจอย่างกว้างขวางของ กปช.
บีเอสเอยังคงเห็นด้วยทีม่ าตรา 9 แห่งร่างพระราชบัญญัตฯิ กําหนดให้ กปช. มีอํานาจหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลาง
ในการประสานงานระหว่างหน่ วยงานเพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์และสถานการณ์ ด้านภัยคุ ก คาม
ไซเบอร์ การกําหนดให้มหี น่ วยงานระดับประเทศเพียงหน่ วยงานเดียวทําหน้ าที่เป็ นหน่ วยงานหลักที่ม ี
ความรับผิดชอบด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์จะทําให้เกิดความชัดเจน มีความสอดคล้อง
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันในการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในการรับมือกับภัยคุกคามและปั ญหา
ด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ นอกจากนี้ บีเอสเอยังการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดขี องการใช้
อํานาจของ กปช. ที่จํากัดให้ใช้เฉพาะในสถานการณ์ “การจู่โจมทางไซเบอร์ท่รี ้ายแรง” (มาตรา 56-58)
อย่างไรก็ตาม บีเอสเอยังคงมีความกังวลเรือ่ งขอบเขตอํานาจของ กปช. อยู่
1. อํานาจของ กปช. ควรใช้ เฉพาะกับหน่ วยงานเอกชนที่ ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับโครงสร้างพื้ นฐาน
สําคัญทางสารสนเทศ โดยจํากัดเฉพาะบริ ษัทที่ จดั ตัง้ ขึ้นในประเทศไทยและเป็ นผู้ประกอบ
กิ จการหรื อ เป็ นผู้ค วบคุมโครงสร้ างพื้ นฐานที่ ส ําคัญ ในประเทศไทยเท่ านั ้น องค์ก รระหว่ า ง
ประเทศที่มสี ํานักงานตัง้ อยู่ในประเทศไทย อาจมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยทัง้ หมดมีทต่ี งั ้ อยู่นอกประเทศไทย จึงจําเป็ นทีร่ ่าง พ.ร.บ. ต้องสร้างความชัดเจนว่า “คอมพิวเตอร์”
และ “ระบบคอมพิวเตอร์” โดยทัง้ หมดมีท่ตี งั ้ อยู่นอกประเทศไทย ไม่ได้เป็ นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศ เพื่อหลีกเลีย่ งความขัดแย้งกันระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศทีอ่ าจจะเกิดขึน้
2. การให้ อาํ นาจที่ กว้างขวางตามมาตรา 56 ถึงมาตรา 58 ในกรณี “ภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอยู่
ในระดับร้ายแรง” ควรต้ องให้ คาํ จํากัดความในลักษณะที่สอดคล้องกับวิ ธีปฏิ บตั ิ ที่ดีของสากล
ในประเด็นนี้ บีเอสเอขอเรียนยํา้ ว่าควรให้คาํ จํากัดความดังนี้
o
“ภัยคุกคามทางไซเบอร์ซง่ึ อยูใ่ นระดับร้ายแรง” หมายความว่า “เหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์
ที่ ทําให้ (i) มีการเข้ าถึงข้ อมูลโดยไม่ได้ รบั อนุญาต หรือมีการถูกปฏิ เสธไม่ให้ เข้ าถึง
ข้อมูล หรือมีการทําลาย ลบ ปรับเปลี่ยน หรือระงับข้อมูลที่ จาํ เป็ นต่อการทํางานของ
โครงสร้างพื้นฐานที่ สาํ คัญ หรือ (ii) การควบคุมการปฏิ บตั ิ การหรือการควบคุมทาง
เทคนิ คที่ จาํ เป็ นต่ อความปลอดภัยหรือการทํางานของโครงสร้างพื้นฐานที่ สาํ คัญถูก
โจมตี”
นอกจากนี้ บีเอสเอขอเรียนเสนอคําจํากัดความของ “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” ดังนี้

o

“ภัยคุกคามทางไซเบอร์” หมายความว่า “เหตุการณ์ที่โดยตัง้ ใจเพื่อก่อให้เกิ ดผลกระทบที่
ร้ายแรงต่ อความมันคงปลอดภั
่
ย การมีอยู่ การรักษาความลับ หรือความสมบูรณ์ ของ
ระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ ถกู เก็บไว้ หรือที่ ถกู ประมวลผลโดยระบบสารสนเทศ
หรือที่ถกู ส่งต่อไปยังระบบสารสนเทศ”

นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ควรระบุเหตุการณ์ใดทีเ่ รียกว่าร้ายแรง เพื่อความชัดเจนในเรื่องการใช้
อํานาจสืบสวน
3. การกําหนดขอบเขตอํานาจของ กปช. ก่อให้ เกิ ดหน้ าที่ ในส่วนของหน่ วยงานเอกชน (มาตรา
38, 40, 44-45 และ 53-58) การให้อํานาจแก่ กปช. อย่างกว้างขวาง อาจส่งผลกระทบต่อการปกป้ อง
โครงสร้างพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศของภาคพลเรือน และอาจบันทอนความร่
่
วมมือจากภาคเอกชน
เพื่อป้ องกันความเสีย่ งที่จะมีต่อโครงสร้างพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศ ดังนัน้ ควรกําหนดและจํากัด
อํานาจที่ให้แก่ กปช. ให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึ้น รวมถึงให้มกี ารตรวจสอบโดยหน่ วยงานอิสระและการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยศาล อีกทัง้ หน่ วยงานเอกชนควรมีโอกาสอย่างเต็มที่ใ นการ
โต้แย้งคําสังและมี
่
สทิ ธิย่นื อุทธรณ์ต่อศาลหากไม่เห็นพ้องด้วยกับคําวินิจฉัย นอกจากนี้ บทบัญญัตทิ ่ี
จํากัดอํานาจบางประการโดยกําหนดให้ต้องได้รบั คําสังศาลก่
่
อนดําเนินการ (เว้นแต่ ในกรณีจําเป็ น
เร่งด่วน) นัน้ ถูกตัดออกไปจากร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ บีเอสเอจึงขอเรียนว่าควรจํากัดอํานาจโดย
กําหนดให้ต้องได้รบั คําสังศาลก่
่
อนดําเนินการเช่นเดิม นอกจากนี้ การใช้อํานาจของ กปช. ควรต้องมี
การตรวจสอบโดยหน่ วยงานอิสระและการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยศาลในหลายกรณีมาก
ขึน้ เนื่องจากเป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ “หน่ วยงานเอกชน”
โดยเฉพาะบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 46 มีล ั ก ษณะที่ ก ว้ า งมาก และดู เ หมื อ นจะสวนทางกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงฯ และแนวทางปฏิบตั ิสากล ร่าง
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั การแก้ไขเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้สอดรับกับหลักการของ
กฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป แต่ระดับของการคุม้ ครอง
เจ้า ของข้อ มูล ภายใต้ ร่ า งพระราชบัญ ญัติว่ า ด้ว ยการรัก ษาความมันคงปลอดภั
่
ย ไซเบอร์ กลับ ไม่
สอดคล้องกันกับหลักการของ GDPR ยิง่ ไปกว่านัน้ ในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรา 46 กลับสร้างความเป็ น
โมฆะให้แก่กฎหมายทัง้ หมดทีอ่ าจใช้ได้กบั หน่ วยงานเอกชน รวมถึงความเป็ นโมฆะของสัญญาทีถ่ ูกใช้
เป็ นเครื่องมือที่สมควรในเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและคุ้มครองเจ้าของข้อมูลและสิทธิในเชิงพาณิชย์
นับเป็ นเรือ่ งทีส่ วนทางกับแนวทางปฏิบตั สิ ากลทีด่ ใี นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และเกือบจะเป็ นไป
ไม่ได้ในการบังคับใช้ โดยเฉพาะหากหน่ วยงานเอกชนมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศอื่น
บีเอสเอขอแนะนํ าให้แก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยกําหนดลักษณะของข้อมูลที่ บญ
ั ญัติไว้ในมาตร 46
(1)-(3) ให้ แคบลง และเพิ่ มขัน้ ตอนตามกระบวนการยุติธรรมที่ หน่ วยงานเอกชนสามารถใช้
สิ ทธิ โต้แย้งที่มีอยู่ได้ นอกจากนี้ ขอแนะนําให้ลบทิง้ ย่อหน้าที่ 2 ของมาตรา 46 ทีร่ ะบุว่า “หน่ วยงาน
ที่ ได้ รบั หนั งสื อตามวรรคหนึ่ ง ไม่อาจยกเอาหน้ าที่ ตามกฎหมายอื่ น หรือตามสัญญามาเป็ น

ข้ออ้างเพื่อไม่เปิ ดเผยข้อมูล” ในกรณีน้ี การดําเนินการทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามมาตรานี้ทท่ี าํ โดยเจตนา
สุจริต ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรือสัญญา
ตัวอย่างเช่น กปช. ควรมีอํานาจที่จะยึดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องมีคําสังศาลได้
่
เฉพาะในกรณีม ี
ภัยหรือเกิดเหตุ ก ารณ์ คุกคามทางไซเบอร์ซ่ ึ งอยู่ในระดับร้ ายแรง ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ ที่มีความจําเป็ น
เร่ งด่วน และไม่มวี ธิ กี ารใดทีเ่ หมาะสมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการสืบสวนได้ และควรทําการยึด
เครื่องคอมพิวเตอร์ภายหลังจากทีม่ กี ารปรึกษาหารือกับองค์กรเอกชนและได้พจิ ารณาถึงความสําคัญ
ของเครื่อ งคอมพิว เตอร์ท่มี ตี ่ อ ธุ รกิจ และความจําเป็ นในการปฏิบตั ิง านขององค์ก รเอกชนนัน้ แล้ว
กล่าวคือการยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ควรต้องมีความจําเป็ นมากกว่าผลเสียหายร้ายแรงทีจ่ ะมีต่อองค์กร
เอกชนนัน้
4. การกําหนดหน้ าที่ แก่หน่ วยงานเอกชนตลอดร่างพระราชบัญญัติฯ ควรจํากัดเฉพาะหน้ าที่ ตาม
สมควรและทําได้ จริ งในทางปฏิ บตั ิ บีเอสเอยังคงมีค วามกังวลเนื่ องจากร่างพระราชบัญ ญัติฯ นี้
กําหนดหน้ าที่แก่หน่ วยงานเอกชน (เช่น มาตรา 56 และมาตรา 58) อันทําให้หน่ วยงานเอกชนต้อง
ดําเนินการบางประการเมื่อเกิดเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ซ่งึ อาจไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของตน
หรืออาจเป็ นหน้าทีเ่ กินสมควร ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง หรือไม่ได้สดั ส่วน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายใดๆ ที่หน่ วยงานเอกชนต้องดําเนินการ (รวมถึง การดําเนินการ การจัดใช้
เข้าถึงข้อมูล การให้ขอ้ มูล และ/หรือ การให้เอกสาร รายงาน เป็ นต้น) ต้องเป็ นให้เป็ นไปตามคําสังศาล
่
หรือหมายศาลที่มสี ภาพบังคับและเป็ นไปตามกระบวนการยุติธ รรม นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับ
ปั จจุบนั ควรต้องระบุรายละเอียดและขอบเขตของการร้องขอให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจน และเป็ นการ
ร้องขอเฉพาะกับข้อมูลหรือเอกสารทีห่ น่ วยงานเอกชนมีอํานาจควบคุมในลักษณะทีส่ มเหตุสมผลในเชิง
พาณิชย์และเหมาะสมในสถานการณ์นนั ้ ๆ คําแนะนําเหล่านี้เกิดจากสภาพความเป็ นจริงในเชิงพาณิชย์
ที่หน่ วยงานเอกชนไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกับหน่ วยงานภาครัฐ และร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ไม่ควรสร้าง
ข้อบังคับไม่สมควรให้แก่หน่ วยงานเอกชน
ยกตัวอย่างเช่น การกระทําหลายอย่างที่กําหนดไว้ในมาตรา 57 และ 58 มีลกั ษณะทีไ่ ม่สมเหตุสมผล
หรือ เป็ นไปไม่ไ ด้ใ นทางปฏิบตั ิสําหรับหน่ ว ยงานเอกชน เพราะอาจทําให้เ กิด การเปลี่ยนแปลงใน
พืน้ ฐานทีส่ าํ คัญของรูปแบบการดําเนินธุรกิจ เพียงเพื่อทําให้สามารถตอบสนองตามทีร่ ่าง พ.ร.บ. ฉบับ
ปั จ จุ บ ัน ต้ อ งการ และหากต้ อ งทํ า เช่ น นั น้ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถในการดํ า เนิ น ธุ รกิจ
ให้ บ ริก ารแก่ ลู ก ค้ า ในขณะเดีย วกัน มาตรา 58 (4) ที่ใ ห้ อํ า นาจเลขาธิก ารทํ า การทํ า การ “ยึด
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ ซึง่ มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อการ
ตรวจสอบหรือวิเคราะห์” ควรจํากัดหน้าทีข่ องหน่ วยงานเอกชนเพียงเท่าทีจ่ ะกระทําได้ภายใต้อํานาจ
ควบคุมของตน และความสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ในสถานการณ์นัน้
นอกจานนี้ การคาดหวังให้หน่ วยงานเอกชนรายงานภัยคุกคามไซเบอร์ทค่ี าดการณ์ได้ เป็ นเรื่องที่ไม่

สมเหตุสมผลหรือเป็ นไปไม่ได้ จึงควรลบมาตรา 51 ออกไปจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบนั เนื่องจาก
ภัยคุกคามไซเบอร์ท่คี าดการณ์ได้ว่าจะเกิด และต้นตอของภัยคุกคามดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ในปั จจุบนั มีบริการบางอย่างที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามไซเบอร์มากมายอยู่ทุกวัน ส่วน
ใหญ่ของภัยคุกคามได้รบั การป้ องกันไปแล้ว ในขณะทีอ่ งค์กรสามารถมีมาตรการทีถ่ ูกออกแบบมาเพื่อ
ป้ อ งกันภัยคุ ก คามไซเบอร์ไ ด้ต ามแนวทางปฏิบตั ิท่เี กิด ขึ้น การระบุ ว่ า จะเกิด ภัยคุ ก คามไซเบอร์
อะไรบ้างทัง้ หมด หรือการแจ้งภัยคุกคามไซเบอร์ทงั ้ หมด ที่ม ี “โอกาสจะเกิดขึ้น” ให้หน่ วยงานที่ม ี
อํานาจทราบ จึงเป็ นไปไม่ได้ การแจ้งภัยคุกคามไซเบอร์ โดยปราศจากความเสีย่ งทีแ่ ท้จริง อาจทําให้
เกิดจํานวนของการแจ้งที่มากเกินความจําเป็ น นํ าไปสู่ภาระที่เกิดกว่าเหตุสําหรับหน่ วยงานเอกชน
และอาจทําให้หน่ วยงานเอกชนเกิดข้อผิดพลาดในการแจ้งภัยคุกคามไซเบอร์ทเ่ี ป็ นความเสีย่ งทีแ่ ท้จริง
เมือ่ ถึงเวลาจริงๆ
ดังนัน้ จึงจําเป็ นที่ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ต้องเพิม่ บทบัญญัติท่รี องรับความคล่องตัวของการทํางานของ
หน่ วยงานเอกชนที่ต้องสมดุลย์ให้ได้สดั ส่วนกับการใช้อํานาจ บีเอสเอขอแนะนํ า กปช. ควรกําหนด
มาตรการทีเ่ หมาะสมสําหรับการสืบสวน สําหรับสถานการณ์ของภัยคุกคามทางไซเบอร์ซง่ึ อยู่ในระดับ
ร้ายแรง โดยปรึกษากับหน่ วยงานที่ทําหน้ าที่กํากับดูแลและหน่ วยงานเอกชนที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
โครงสร้างพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศ
5. มาตรา 56 ถึงมาตรา 58 อันเป็ นเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอยู่ในระดับร้ายแรง ควรจํากัด
เฉพาะหน่ วยงานที่ ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากภัยคุกคามนัน้ เพื่อทีจ่ ะได้หลีกเลีย่ งไม่ให้ตคี วาม
ได้ว่าหน่ วยงานเอกชนทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบจะต้องมีหน้าทีต่ ามมาตรานี้
ดี. อํานาจในการสอดส่องดูแล
บีเอสเอมีความกังวลเป็ นอย่างยิ่ งในเรื่องที่ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบนั ไม่มีบทบัญญัติที่กาํ หนดให้
ต้องได้รบั คําสังศาลก่
่
อนเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารของหน่ วยงานเอกชน จึงขอแนะนําดังต่อไปนี้
1. บีเอสเอแนะนํ าว่ าเป็ นเรื่องจําเป็ นอย่ างยิ่ งที่ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปั จจุบนั ต้ องมีคาํ สังศาลก่
่
อน
เข้าถึงข้อมูลการติ ดต่อสื่ อสารของหน่ วยงานเอกชน การใช้อํานาจให้ได้มาซึ่งข้อมูล (รวมถึงการ
ยึด สินทรัพ ย์) ควรดําเนิ นอยู่ภ ายใต้เ ครื่อ งมือ ทางกฎหมาย มิเ ช่ นนัน่ จะไม่มกี ารบัน ทึก เกี่ย วกับ
เหตุการณ์ ท่เี กิดขึ้น ขอบเขต วัตถุ ประสงค์ บริบท หรือระยะเวลา มุมมองของบีเอสเอคือควรต้องมี
เอกสาร เช่น หมายศาล หรือ “เอกสารชัวคราวในกรณี
่
ฉุกเฉิน” ทีก่ ําหนดกระบวนการของการให้ได้มา
ซึง่ ข้อมูล
การที่กฎหมายไม่มบี ทบัญญัตทิ ่กี ําหนดให้ดําเนินการตามขัน้ ตอนที่ชอบด้วยกฎหมายทําให้เกิดการ
ละเมิด ความเป็ นส่ว นตัว ของลูก ค้าของหน่ ว ยงานเอกชนนัน้ และจะลดความเชื่อ มันของผู
่
้บ ริโ ภค
เนื่องจากผูป้ ระกอบธุรกิจไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มผี ใู้ ดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับทางการค้า
ของผู้บริโภคโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต นอกจากนี้ การที่กฎหมายไม่มบี ทบัญญัตทิ ่กี ําหนดให้ดําเนิ นการ

ตามขัน้ ตอนที่ชอบด้วยกฎหมายอาจทําให้เกิดการขัดกันแห่ ง กฎหมายระหว่ างประเทศ และสร้าง
ปั ญหาให้แก่องค์กรระหว่างประเทศในเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
2. การยกเว้ นไม่ต้องขอคําสังศาลจํ
่
าเป็ นต้ องกําหนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที่ ชดั เจน บีเอสเอขอ
แนะนํ าว่าต้องกําหนด “กรณีเร่งด่วน” ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นให้ชดั เจนว่าเป็ นกรณีทอ่ี าจเป็ นสาเหตุของภัย
ต่อความมันคงของประเทศ
่
3. องค์รอิ สระควรเข้ามากํากับดูแลการใช้ อาํ นาของ กปช. เช่น คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุ ค คล ตามที่กํ าหนดในพระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ยการคุ้มครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล และคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควรมีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจของ กปช. ในการเข้าถึงข้อมูล
ของหน่ วยงานเอกชน เพื่อทําให้มนใจว่
ั ่ ามีการถ่วงดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลกับความ
จําเป็ นในการสอดส่องดูแล
4. นอกจากนี้ บีเอสเอขอแนะนํ าให้เพิ่ มเติ มบทบัญญัติที่เกี่ยวกับขัน้ ตอนสําหรับการเข้ าถึงและให้
ได้มาซึ่งข้อมูล ขัน้ ตอนเหล่านัน้ ได้แก่
o คําสัง่ คําบัญชาการ หรือคําขอทัง้ หมด เพื่อให้ ได้มาซึ่ งข้อมูล หรือความช่ วยเหลือ ควร
มี ข้ อ จํากัด กล่ าวคื อ ใช้ เฉพาะกับสถานการณ์ ที่เป็ นความเสี่ ย งที่ จะทําให้ เกิ ดความ
เสียหายในระดับร้ายแรง บีเอสเอแนะนํ าว่าควรต้องพิจารณาผลกระทบต่อชุมชน ภาคธุรกิจ
และควรต้องมีขอ้ พิจารณาในทางปฏิบตั อิ ่นื ๆ เพื่อถ่วงดุลความเสียหายด้งกล่าวที่อาจเกิดขึน้
หากไม่มขี ้อจํากัดและการดูแล จะทําให้องค์กรที่ตกเป็ นเหยื่อของการจู่โจม หรือถูกละเมิด
ข้อมูล เข้าใจว่าเป็ นหน้าทีท่ ต่ี อ้ งให้ขอ้ มูลตามคําสัง่ มากกว่าเข้าใจว่าหน่วยงานรัฐกําลังส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือ
o การขอข้ อ มู ล จากหน่ วยงานเอกชนควรมี ก รณี ยกเว้ น และควรต้ องแจ้ ง ให้
บุคคลภายนอกที่ ได้ รบั ผลกระทบทราบ บีเอสเอขอเรียนเสนอว่ า บุคคลภายนอกที่เ ป็ น
เจ้า ของข้อ มู ล ที่ถู ก เปิ ด เผยควรมีส ิท ธิไ ด้ ร ับ แจ้ง ก่ อ นที่จ ะมีก ารเปิ ด เผยข้อ มู ล นั น้ เพื่อ ให้
บุคคลภายนอกดังกล่าวได้มโี อกาสคัดค้านการเปิ ดเผยข้อมูล
o ควรกําหนดให้ คาํ สังศาลมี
่
ผลเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ ง บีเอสเอขอเรียนเสนอว่า คําสังศาล
่
ไม่ควรมีผลบังคับโดยไม่จํากัดระยะเวลา เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความไม่ชดั เจนมากขึ้นต่ อ
หน่ วยงานเอกชน
5. กฎหมายลําดับ รอง กฎเกณฑ์อื่ น หรื อ ข้ อ บัง คับ ควรต้ อ งทําผ่านกระบวนการรับ ฟั ง ความ
คิ ดเห็นก่อนเสมอ และควรประกาศใช้พร้อมกันกับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
อี. ความรับผิดทางอาญา

บีเอสเอเห็นว่า มาตรา 62 และมาตรา 63 แห่งร่างพระราชบัญญัตฯิ ได้กําหนดโทษทางอาญาสําหรับการ
กระทําทีฝ่ ่ าฝื นร่างพระราชบัญญัตฯิ ในเรื่องนี้ บีเอสเอเห็นว่า การดําเนินคดีอาญาควรจํากัดเฉพาะในกรณี
ทีผ่ กู้ ระทําผิดก่อกวน ทําให้เสียหาย หรือก่อให้เกิดปั ญหาต่อโลกไซเบอร์ดว้ ยเจตนาทุจริตเท่านัน้
บีเอสเอเห็นว่า การกําหนดโทษทางอาญาต่อหน่ วยงานเอกชนที่ไม่ปฏิ บตั ิ ตามคําขอของ กปช. ตาม
มาตรา 57 และมาตรา 58 นัน้ เป็ นบทลงโทษที่รนุ แรงเกิ นควร และไม่ควรมีโทษทางอาญาสําหรับการ
กระทําความผิดโดยไม่ตงั ้ ใจ หรือเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค อันอาจทําให้บริษทั ต่างชาติระงับแผนที่จะ
เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยหากมีความเสี่ยงว่าบุคลากรของตนจะต้องมีความรับผิดทางอาญา
สําหรับการกระทําความผิดโดยไม่ได้จงใจหรือการกระทําความผิดเพียงเล็กน้อย
เอฟ. การรักษาความลับ
บีเอสเอเห็นว่าบทบัญญัตทิ เ่ี กี่ยวกับการรักษาความลับถูกลบทิง้ ไปจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ จึงขอเรียนเสนอ
เช่นเดิมว่า ร่างพระราชบัญญัตฯิ ควรมีบทบัญญัตเิ พิม่ เติมทีช่ ดั เจนในเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลที่
อ่อนไหวและข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ รวมถึงการกําหนดหน้ าทีท่ ่ชี ดั เจนของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการปกป้ อง
และรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการกําหนดหน้ าที่และขัน้ ตอนในการขอความยินยอม และ
วิธใี ช้ เปิ ดเผย เก็บ และกําจัดข้อมูลดังกล่าวเมื่อไม่จําเป็ นแล้วตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายของผู้ออก
คําสัง่
นอกจากนี้ ควรกําหนดประเภทของข้อมูลที่ ได้รบั การยกเว้นไม่ต้องเปิ ดเผย เช่นข้อมูลที่ได้รบั สิทธิ
พิเศษ หรือข้อมูลที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิอ่นื เช่นข้อมูลส่วนบุคคล หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาหรือความลับทางการค้า
ควรกําหนดให้ เจ้าพนักงานของ กปช. มีความรับผิดทางอาญาด้วยหากมีการนํ าข้อมูลดังกล่าวไป
ใช้ในทางที่มิชอบด้วยเช่นกัน
จี. การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
บีเอสเอเห็นว่า การแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ช่องโหว่ และเหตุทางไซเบอร์ ต่อ
ผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบ ตลอดจนหน่ วยงานอื่นๆ เพื่อป้ องกันการโจมตี เป็ นเรื่องที่สําคัญต่อการส่งเสริมการ
รักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์
บีเอสเอขอเรียนยํ้าว่า ร่างพระราชบัญญัตฯิ ควรสนับสนุ นให้มกี ารจัดทํานโยบายที่มปี ระสิทธิภาพในเรื่อง
การแบ่ ง ปั น ข้อ มูล ข่ าวสารระหว่ างภาครัฐและเอกชน ระหว่ างหน่ ว ยงานเอกชนด้ว ยกัน และระหว่ า ง
หน่ วยงานของรัฐด้วยกัน นอกจากนี้ นโยบายเรื่องการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารควรมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับความ
รับผิดของหน่ วยงานที่เป็ นผู้แบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร โดยที่ยงั คงสามารถปกป้ องความเป็ นส่วนตัวของผู้ท่ี
ได้รบั ผลกระทบจากการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร อํานวยความสะดวกในการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารหลายทาง
ส่งเสริมให้ดําเนินการอย่างทันท่วงที และทําให้แน่ ใจว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั ไปนัน้ จะใช้เพื่อส่งเสริมการ
รักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์เท่านัน้

เอช. ระยะเวลาของการบังคับใช้กฎหมาย
รัฐบาลควรกําหนดระยะเวลาอันสมควรระหว่างการประกาศใช้และการบังคับใช้กฎหมาย ซึง่ จะทําให้เกิด
ประโยชน์มากกว่ากับบุคคล องค์กรธุรกิจ และรัฐบาลเอง นอกจากนี้ รัฐบาลยังออกแนวทางในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายใหม่น้ี ในช่วงระยะเวลาระหว่างการประกาศใช้และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงองค์กรธุรกิจ
สามารถเตรีย มตัว เพื่อ ประเมิน ความพร้อ มในการปฏิบ ัติต ามกฎหมายใหม่ ท่ีกํ า ลัง จะมีก ารบัง คับ ใช้
โดยทัวไป
่ ในประเทศอื่น ระยะเวลาการประกาศใช้และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องการป้ องกันภัยไซ
เบอร์จะอยู่ท่ี 2 ปี บีเอสเอขอแนะนํ าให้ กระทรวงฯ ให้ ระยะเวลาไม่น้อยกว่ า 2 ปี ก่อนที่ จะมีการ
บังคับใช้กฎหมาย
ไอ. แง่มมุ อืน่ ๆ ของนโยบายด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ของประเทศ
นอกจากนี้ บีเอสเอขอเรียนยํา้ ว่า นโยบายด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ของประเทศไทยควร
ครอบคลุมประเด็นทีส่ ําคัญอื่นๆ ด้วย เช่น การปฏิบตั ติ ามแนวทางในการจัดซือ้ เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์
ของภาครัฐ การให้การสนับสนุ นจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ในด้านการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการ
รักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ โครงการให้ความรู้เพื่อเพิม่ ความตระหนักรู้ การฝึ กอบรม และการ
จัดทํานโยบายต่างประเทศให้ครอบคลุมถึงเรือ่ งการประสานความร่วมมือในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ไซเบอร์ บีเอสเอขอสนับสนุ นให้รฐั บาลไทยพิจารณาเพิม่ เติมประเด็นทีส่ าํ คัญเหล่านี้ไว้ในระเบียบข้อบังคับ
ทีอ่ อกโดยอาศัยร่างพระราชบัญญัตนิ ้ี
บทสรุปและการดําเนิ นการขัน้ ต่อไป
บีเอสเอขอแสดงความชื่นชมรัฐบาลไทยอีกครัง้ สําหรับความพยายามในการปกป้ องโครงสร้างพื้นฐานจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์และการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ อย่างไรก็ด ี บีเอสเอใคร่ขอความอนุ เคราะห์ให้
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาประเด็นที่ได้เรียนเสนอไว้ขา้ งต้น เพื่อที่กระทรวงดิจทิ ลั
เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คมจะสามารถจัด ทํ า นโยบายด้ า นการรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ไซเบอร์ ท่ี ม ี
ประสิทธิภาพ ซึ่งคํานึงถึงเรื่องความเสี่ยงเป็ นหลักและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ใิ นระดับสากล อันจะช่วย
เสริมสร้า งความเชื่อ มันระหว่
่
างภาครัฐ และเอกชน และยกระดับ ความมันคงปลอดภั
่
ย ของข้อ มูล และ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
นอกจากนี้ รัฐบาลควรเน้ นยํ้าเรื่องการป้ องกันและการลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์ โดยส่งเสริมให้องค์กร
ปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที ่มี อี ยู่แล้ว หรือมีแนวทางป้ องกันภัยไซเบอร์ทด่ี ี เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ทม่ี สี ญ
ั ญา
อนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิและได้รบั บริการความช่วยเหลือจากบริษทั ซอฟต์แวร์ รวมถึงการใช้ฮาร์ดแวร์ดว้ ย ทีต่ อ้ ง
ได้ ร ับ บริก ารอัพ เดทด้ า นความปลอดภัย อย่ า งสมํ่ า เสมอ ตลอดจนไปถึง การป้ องกัน เครือ ข่ า ยที่ม ี
ประสิทธิภาพ ขัน้ ตอนการรับมือกับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ การจัดการลดความเสีย่ ง
บีเอสเอยินดีจะหารือกับท่านในเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ หากท่านมีข้อสงสัยหรือความเห็นประการใด
กรุ ณ าติ ด ต่ อ นางสาววารุ ณี รัช ตพัฒ นากุล ผู้จ ัด การประจํา ประเทศไทยแห่ ง บี เ อสเอ ได้ ที่
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ความเห็นร่วมจากภาคอุตสาหกรรมต่อร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมันคง
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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
0

1

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
1

หน้า 1 จาก 13 หน้า

(คําแปล)

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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(คําแปล)

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 บี
ความเห็นร่วมจากภาคอุตสาหกรรมต่อร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์
(21 พฤษภาคม 2561)

(คําแปล)

(กระดาษหัวจดหมายของบีเอสเอ)

(สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน)

วันที่ 21 พฤษภาคม 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 ความเห็นเพิ่ มเติ มของภาคอุตสาหกรรมในเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความ
มันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
เรียนท่านปลัดกระทรวง
ตามที่ บีเ อสเอ | กลุ่มพันธมิต รซอฟต์แ วร์ (“บีเอสเอ”) และสภาธุรกิจสหรัฐอเมริก า-อาเซียน (“สภา
ธุรกิ จฯ”) ได้เรียนเสนอความเห็นในเรือ่ งร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
ตามหนังสือลงวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา (สําเนาหนังสือปรากฏอยู่ในภาคผนวก บี ของหนังสือ
ฉบับนี้) นัน้
จากการศึกษาร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 และการหารือกับกลุ่มสมาชิกเพิม่ เติม บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียน
เสนอความเห็นเพิม่ เติมจากความเห็นทีอ่ ้างถึงข้างต้นมาตามภาคผนวก เอ ของหนังสือฉบับนี้ ซึง่ มีเนื้อหา
โดยสรุปดัง ปรากฏด้านล่ างนี้ บีเ อสเอและสภาธุรกิจฯ ใคร่ขอความอนุ เ คราะห์ใ ห้ก ระทรวงดิจทิ ลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมพิจารณาความเห็นเพิม่ เติมดังกล่าวประกอบกับความเห็นที่ได้เรียนเสนอไว้เมื่อครัง้
ก่อนด้วยจักเป็ นพระคุณยิง่
เนื้อหาของความเห็นเพิม่ เติมจากความเห็นตามหนังสือฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2561 สามารถกล่าวโดย
สรุปได้ดงั นี้
•

•

การกําหนดให้มกี รรมการทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนจากภาคอุตสาหกรรมจะเป็ นประโยชน์ต่อคณะกรรมการรักษา
ความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ (“กปช.”)
ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 ควรใช้บงั คับกับ “หน่ วยงานเอกชน” ที่ จดั ตัง้ ขึ้นในประเทศไทยและเป็ นผู้
ประกอบกิ จการหรือ เป็ นผู้ควบคุมโครงสร้ างพื้นฐานที่ สาํ คัญ (ตามคําจํากัดความที่ ได้ เรี ย น
หน้า 1 จาก 12 หน้า

•

•

•

•

•

เสนอไว้ ในหนั งสื อฉบับวันที่ 17 เมษายน 2561) เท่านัน้ และควรกําหนดหน้ าที่ใ ห้ก ับหน่ ว ยงาน
เอกชนดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยจํากัดเฉพาะแต่เพียงหน้าทีท่ ม่ี ีความเหมาะสมและสามารถปฏิ บตั ิ
ได้จริง
หน้ าที่ ในการรายงานควรจํากัดเฉพาะกรณีเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ที่สาํ คัญซึ่งได้เกิ ดขึ้นแล้ว
เท่านัน้ โดยไม่รวมถึงเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ทไ่ี ม่มคี วามสําคัญ หรือเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ท่ี
“คาด” ว่าจะเกิดขึน้
การใช้อํานาจในการเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือควรเป็ นไปอย่างได้สดั ส่วนและมีมาตรการตรวจสอบ
และถ่วงดุลที่เหมาะสม ซึ่ งรวมถึงการตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายโดยศาลและสิ ทธิ ใน
การโต้แย้งหรืออุทธรณ์ คาํ สัง่
ควรมีหน่ วยงานกํากับดูแลเพียงหน่ วยงานเดียวทีม่ อี ํานาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบดูแลและบังคับใช้
กฎหมายตามร่าง พ.ร.บ. ปี 2561
ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 ควรบัญญัตใิ นเรื่องการรักษาความลับและการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวไว้
อย่างชัดแจ้งด้วย
ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 ควรส่งเสริมให้มกี ารแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวมถึงโดยการจํากัดความรับผิด
ทีเ่ กิดขึน้ จากการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารไว้อย่างเหมาะสม

บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอแสดงความชื่นชมต่อกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกครัง้ หนึ่งมาใน
โอกาสนี้ทไ่ี ด้เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ในการจัดทํากฎหมายนี้ และ
ขอสนับสนุ นให้ยงั คงมีการเปิ ดโอกาสให้มกี ารสื่อสารและหารือกับภาคเอกชนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
การจัดทําระเบียบและประกาศต่างๆ หรือข้อกําหนดเพิม่ เติมใดๆ ทีอ่ อกตามร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 นี้ ควรมี
ขัน้ ตอนการหารือกับภาคเอกชนเช่นกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความสอดคล้องกัน
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ยินดีจะหารือกับท่านในเรือ่ งนี้เพิม่ เติมได้ทุกเมื่อเช่นเคย หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือ
ความเห็นประการใด กรุณาติดต่อโดยตรงไปที่ afeldman@usasean.org หรือทีห่ มายเลข 202-375-4393
หรือ ที่ jaredr@bsa.org หรือ ที่ห มายเลข +65-6292-9609 หรือ ติด ต่ อ นางสาววารุณี รัช ตพัฒ นากุล
ผูจ้ ดั การประจําประเทศไทยแห่งบีเอสเอ ได้ที่ varuneer@bsa.org หรือที่หมายเลข +668-1840-0591
หรือนางสาวเอลล่า ดวงแก้ว ผู้จดั การประจําประเทศไทยแห่งสภาธุรกิ จสหรัฐอเมริ กา-อาเซียน ที่
eduangkaew@usasean.org หรือที่หมายเลข 202-440-3642
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอขอบพระคุณทีท่ ่านสละเวลาพิจารณาในเรือ่ งนี้

หน้า 2 จาก 12 หน้า

ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชือ่ )

(ลายมือชือ่ )

อเล็กซานเดอร์ ซี. เฟล์ดแมน
ประธานและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ภูมภิ าคเอเชีย
สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน

จาเร็ด แร้กแลนด์
ผูอ้ ํานวยการอาวุโส ฝ่ ายนโยบาย
ภูมภิ าคเอเชีย แปซิฟิก
บีเอสเอ I พันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์

สําเนาถึง
1. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน้า 3 จาก 12 หน้า

(คําแปล)

ภาคผนวก เอ – ความเห็นเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ปี 2561
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอความเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 ตามทีป่ รากฏในตารางด้านล่างนี้ เพื่อประกอบความเห็นทีไ่ ด้เรียนเสนอไว้ก่อน
หน้านี้ ตามหนังสือลงวันที่ 17 เมษายน 2561 (ภาคผนวก บี)
ข้อ เรื่อง
รายละเอียด
เอ. กรรมการในคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์แห่งชาติ
1. กรรมการใน
แม้ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 จะได้มกี ารกําหนดให้แต่งตัง้
กปช. (มาตรา 6) กรรมการจากหน่ วยงานทีห่ ลากหลายมากขึน้ แล้ว แต่
ยังไม่มกี รรมการรายใดทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนจาก
ภาคอุตสาหกรรม

บี. อํานาจของ กปช.
2. คําจํากัดความ
ของ “หน่ วยงาน
เอกชน” และ
ความจําเป็ นใน
การกําหนด
หลักเกณฑ์ที่
เหมาะสม

ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 ประสงค์จะกํากับดูแล
“หน่ วยงานเอกชน” ซึง่ ได้แก่หน่ วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่
ว่าจะเป็ นการดําเนินงานทีแ่ สวงหากําไร หรือทีไ่ ม่
แสวงหากําไร ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล
หรือไม่กต็ าม คําจํากัดความของ “หน่ วยงานเอกชน”
ดังกล่าวนี้อาจกว้างเกินไปสําหรับเรือ่ งการรักษา
ความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ และควรกําหนดให้
แคบลงกว่านี้

ความเห็นของบีเอสเอและสภาธุรกิ จฯ
จากความเห็นทีไ่ ด้เรียนเสนอไว้ในครัง้ ก่อนว่า กปช. ควรประกอบด้วย
กรรมการทีแ่ ต่งตัง้ มาจากคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนและสํานักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินด้วยนัน้ บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอเพิม่ เติมว่า
กปช. ควรประกอบด้วยกรรมการทีม่ าจากภาคอุตสาหกรรมด้วย ซึง่ ไม่
เพียงแต่จะช่วยให้คณะกรรมการมีมุมมองทีร่ อบด้านมากขึน้ เท่านัน้ แต่ยงั
ช่วยเสริมสร้างการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อันจะ
นําไปสู่การปฏิบตั ทิ ก่ี ่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอว่า ในกฎหมายนี้ คําจํากัดความของ
“หน่ วยงานเอกชน” ควรจํากัดอยูท่ บ่ี ริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยซึง่ เป็ นผู้
ประกอบกิจการหรือเป็ นผูค้ วบคุม “โครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญ” (ตามคําจํากัด
ความทีไ่ ด้เรียนเสนอไว้ในหนังสือฉบับก่อน) ในประเทศไทยเท่านัน้

หน้า 4 จาก 12 หน้า

ข้อ เรื่อง
รายละเอียด
ความเห็นของบีเอสเอและสภาธุรกิ จฯ
(มาตรา 3, 36
และ 37)
3. หน้ าที่ ในการ
• อํานาจของ กปช. ในการบังคับบัญชาและสังการ
่
• ควรกําหนดและจํากัดอํานาจทีใ่ ห้แก่ กปช. และหน่ วยงานทีไ่ ด้รบ
ั แต่งตัง้ ให้
หน่ วยงานเอกชนตามมาตรา 33 และในการสังการ
่
มีความชัดเจนยิง่ ขึน้ รวมถึงให้มกี ารตรวจสอบโดยหน่ วยงานอิสระและการ
บังคับบัญชาและ
ให้หน่ วยงานเอกชน “กระทําการหรืองดเว้นกระทํา
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยศาล อีกทัง้ หน่ วยงานเอกชนและ
สังการให้
่
การอย่างใดอย่างหนึ่ง” ตามมาตรา 37 มีขอ้ จํากัด
บุคคลภายนอกควรมีโอกาสอย่างเต็มทีใ่ นการโต้แย้งคําสังและยื
่
น่ อุทธรณ์
หน่ วยงานต่างๆ
อยูเ่ พียงเล็กน้อย
ต่อศาลหากไม่เห็นพ้องด้วยกับคําวินิจฉัย บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ทราบว่า
ปฏิ บตั ิ งาน
ตาม ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 นัน้ จําเป็ นต้องขอคําสังศาลก่
่
อนใช้อํานาจบาง
(มาตรา 33, 34, • ตามมาตรา 34 กปช. มีดุลพินิจอย่างกว้างขวางใน
การมีมติว่าหน่ วยงานเอกชนไม่ปฏิบตั ติ าม
ประการ (เว้นแต่กรณีจาํ เป็ นเร่งด่วน) อย่างไรก็ด ี
36 และ 37)
พระราชบัญญัตนิ ้ี หรือปฏิบตั กิ ารโดยขัดหรือแย้ง
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอว่า การใช้อํานาจของ กปช. ควรต้อง
กับแนวทางทีก่ ําหนด หรือในการแจ้งให้แก้ไข
มีการตรวจสอบโดยหน่ วยงานอิสระและการตรวจสอบความชอบด้วย
ยกเลิก หรือยุตกิ ารดําเนินการดังกล่าว ซึง่ หากไม่
กฎหมายโดยศาลในหลายกรณีมากขึน้ เนื่องจากเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ดําเนินการภายในเวลาทีก่ ําหนด คณะรัฐมนตรีจะ
“หน่ วยงานเอกชน”
เป็ นผูพ้ จิ ารณาสังการต่
่
อไปตามดุลพินิจทีม่ อี ย่าง • มาตรา 34 ควรแก้ไขให้มกี ารระบุให้ชดั เจนว่า กปช. มีอํานาจบังคับบัญชา
หรือสังการหน่
่
วยงานเอกชนให้ดาํ เนินการอย่างไรได้บา้ ง ทัง้ นี้ เพื่อทีจ่ ะได้
กว้างขวาง
• บทบัญญัตใิ นมาตรา 36 และมาตรา 37 ใช้ถอ
้ ยคํา
มีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน เพื่อให้ทุกฝ่ ายมีความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ติ าม
ทีก่ ว้างเกินไปโดยบังคับใช้กบั หน่วยงานเอกชน
ได้อย่างถูกต้อง อันจะนําไปสู่ความชัดเจนในเรือ่ งการรักษาความมันคงไซ
่
ทัง้ หมด แม้กระทังหน่
่ วยงานทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบ
เบอร์ในประเทศไทย
• บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ มีความกังวลว่า ตามร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 (รวมถึง
จากเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์
หน้าทีต่ ามมาตรา 36 และมาตรา 37 เป็ นต้น) หน่ วยงานเอกชนมีหน้าที่
ต้องดําเนินการบางประการในกรณีทเ่ี กิดเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ทอ่ี าจ
หน้า 5 จาก 12 หน้า

ข้อ เรื่อง

รายละเอียด

ซี. หน้ าทีใ่ นการรายงานเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์
4. หน้ าที่ ในการ
มาตรา 35 กําหนดหน้าทีใ่ นการรายงานทัง้ ในกรณีที ่
รายงาน (มาตรา เกิดและคาดว่าจะเกิดเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์
35 และ 40)

ความเห็นของบีเอสเอและสภาธุรกิ จฯ
ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การควบคุมของหน่ วยงานเอกชนนัน้ แต่อย่างใด หรืออาจมี
ความไม่สมเหตุสมผล ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง หรือไม่ได้สดั ส่วนแก่กรณี
ด้วยเหตุน้ี บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ จึงขอเรียนเสนอว่า ในร่าง พ.ร.บ. ปี
2561 ทัง้ ฉบับ (ไม่เพียงแต่เฉพาะบางมาตรา) การกําหนดหน้าทีแ่ ก่
หน่ วยงานเอกชนควรต้องจํากัดเฉพาะแต่เพียงหน้าทีท่ ม่ี คี วามเหมาะสม
และสามารถนํ าไปปฏิบตั ไิ ด้จริงเท่านัน้
• สําหรับมาตรา 36 และมาตรา 37 นอกเหนือจากความเห็นทีไ่ ด้เรียนเสนอ
ไว้ก่อนหน้านี้ว่าควรใช้หลักเกณฑ์ในเรือ่ งเหตุภยั คุมคามทางไซเบอร์ท่ี
สําคัญแล้ว บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ มีความเห็นว่า ทัง้ สองมาตรานี้ควรใช้
บังคับเฉพาะกับหน่ วยงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจาก “เหตุภยั คุกคาม
ทางไซเบอร์ทส่ี ําคัญ” (ตามคําจํากัดความทีไ่ ด้เรียนเสนอไว้ในหนังสือฉบับ
ก่อน) เท่านัน้ เพื่อทีจ่ ะได้หลีกเลีย่ งไม่ให้ตคี วามได้ว่าหน่ วยงานเอกชนที่
ไม่ได้รบั ผลกระทบจะต้องมีหน้าทีต่ ามมาตรานี้
•

กฎหมายไม่ควรกําหนดให้มหี น้าทีต่ อ้ งรายงานทุกกรณีทเี ่ กิดหรือคาดว่าจะ
เกิดเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ เนื่องจากประเภทของเหตุภยั คุกคามทาง
ไซเบอร์และทีม่ าของเหตุดงั กล่าวมีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วย
เหตุน้ี บริการบางอย่างจึงอาจตกเป็ นเป้ าหมายของการโจมตีได้วนั ละหลาย
พันครัง้ (หรือกว่านัน้ ) ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วสามารถป้ องกันได้สาํ เร็จ แม้ว่า
องค์กรต่างๆ อาจจะมีมาตรการทีก่ ําหนดขึน้ เพื่อป้ องกันเหตุภยั คุกคามทาง
ไซเบอร์โดยใช้วธิ กี ารทีอ่ งค์กรต่างๆ ใช้กนั อยูล่ ่าสุด แต่การทีจ่ ะสามารถ
หน้า 6 จาก 12 หน้า

ข้อ เรื่อง

รายละเอียด

ความเห็นของบีเอสเอและสภาธุรกิ จฯ
ระบุเหตุภยั คุกคามได้ทุกครัง้ หรือรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ราบทุก
ครัง้ ทีค่ าดว่าจะเกิดเหตุภยั คุกคามก็เป็ นเรือ่ งทีย่ อ่ มเป็ นไปไม่ได้ นอกจากนี้
หน้าทีด่ งั กล่าวจะสร้างภาระอย่างยิง่ ในขณะทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีไ่ ม่
สามารถนํ าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้เท่าใดนัก เนื่องจากต้องประมวลผล
รายงานกรณีทค่ี าดว่าจะเกิดเหตุภยั คุกคามซึง่ มีจาํ นวนมหาศาล ซึง่ ส่วน
ใหญ่แล้วไม่ได้เกิดขึน้ จริง (หรืออาจป้ องกันได้สาํ เร็จหรือไม่มคี วามเสีย่ งว่า
จะมีความเสียหายเกิดขึน้ จริง)
• บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอให้ใช้ถอ
้ ยคําทีส่ อดคล้องกันตลอดทัง้
ฉบับ และกําหนดคําจํากัดความของ “เหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์” และ
“เหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ทส่ี าํ คัญ” ให้ชดั เจน (ตามทีไ่ ด้เรียนเสนอไว้ใน
หนังสือฉบับก่อน)
• นอกจากนี้ บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอว่า ควรกําหนดหน้ าทีใ่ น
การรายงานเฉพาะในกรณีทเ่ี ข้า “หลักเกณฑ์ทพ่ี จิ ารณาจากความสําคัญ”
เช่น กรณีของเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ทส่ี าํ คัญและมีความเสีย่ งอย่าง
แท้จริงว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
• บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ เชื่อว่า กฎหมายในเรือ
่ งการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยทางไซเบอร์ควรมีขน้ึ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
แบ่งปั นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิใช่เพื่อบังคับให้
รายงานทุกกรณีทค่ี าดว่าจะเกิดเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ ความเห็นเรือ่ ง
นี้ในรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นข้อ 8 ด้านล่าง
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รายละเอียด
ความเห็นของบีเอสเอและสภาธุรกิ จฯ
ดี. อํานาจหน้ าทีใ่ นการสอดส่องดูแล
5. การเข้าถึงข้อมูล • มาตรา 43 ได้ให้อํานาจแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐที่
สําหรับมาตรา 47 แห่งร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียน
เกีย่ วข้องและสํานักงาน กปช. ในการขอให้มกี าร เสนอเพิม่ เติมดังนี้
และเครื่องมือ
่
กํากับ หรือขอให้มีการให้ข้อมูลหรือการสนับสนุนใดๆ
ให้ขอ้ มูล สนับสนุ นบุคลากร หรือใช้เครือ่ งมือทาง • การสังการ
(มาตรา 34, 36,
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่ วยงานเอกชน โดย กปช.
ควรจํากัดเฉพาะในกรณี ที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเกิ ดความเสียหาย
37, 43, 46 และ
ต้องขอให้ศาลมีคาํ สังหากหน่
่
วยงานเอกชนไม่
อย่างร้ายแรง บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนว่า ความเสียหายดังกล่าว
47)
ยินยอมให้ขอ้ มูล ให้การสนับสนุนบุคลากร หรือจัด
ควรต้องพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์อ่นื ด้วย เช่น ผลกระทบต่อชุมชน การ
ให้ใช้เครือ่ งมือทางอิเล็กทรอนิกส์
พิจารณาในเชิงเศรษฐกิจ และการพิจารณาเรือ่ งความเป็ นไปได้ในทาง
• มาตรา 47 ให้อํานาจแก่เลขาธิการในการเรียก
ปฏิบตั ิ
บุคคลมาให้ถอ้ ยคํา ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือ • หน้ าที่ตามมาตรา 34 ในการปฏิ บตั ิ ตามคําสังของ
่
กปช. ควรมีการ
ดําเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กําหนดเวลาตามสมควรสําหรับการปฏิ บตั ิ ดงั กล่าว ในทุกกรณี
กปช. หรือเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (รวมถึง
กําหนดเวลาดังกล่าวควรมีความเหมาะสมเมือ่ พิจารณาจากปั จจัยทัง้ หมดที่
การติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์ โทรศัพท์
เกีย่ วข้อง เช่น ผลกระทบทีจ่ ะได้รบั ความสามารถของบริษทั ในการ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในการสื่อสารสื่อ
ดําเนินการตามคําสังได้
่ จริง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว และ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการดําเนินการดังกล่าว ปั จจุบนั มาตรา 34 ให้
ใด) ตามทีเ่ รียนไว้ในหนังสือฉบับก่อนหน้านี้ แม้จะ
อํานาจแก่ กปช. ในการกําหนดเวลาได้ตามดุลพินิจของ กปช. ซึง่ อาจไม่ม ี
กําหนดให้เลขาธิการต้องขอคําสังศาลก่
่
อนเข้าถึง
ความเหมาะสม และการไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังนั
่ น้ อาจทําให้บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร แต่ “กรณีจาํ เป็ นเร่งด่วน
ได้รบั โทษทีร่ นุ แรงได้
หากไม่ดําเนินการในทันทีจะเกิดความเสียหาย
• การขอข้อมูลจากหน่ วยงานเอกชนตามมาตรา 43 และ 47 ควรมี
อย่างร้ายแรง” ทีเ่ ป็ นข้อยกเว้นนัน้ ก็มขี อบเขตที่
กรณี ยกเว้นและควรต้องแจ้งให้ บคุ คลภายนอกที่ได้รบั ผลกระทบ
กว้าง นอกจากนี้ มาตรา 47 ได้ให้อํานาจแก่ กปช.
ทราบ บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอว่า บุคคลภายนอกทีเ่ ป็ น
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รายละเอียด
ความเห็นของบีเอสเอและสภาธุรกิ จฯ
ในการเสนอให้หน่ วยงานรัฐทีม่ หี น้าทีก่ ํากับดูแล
เจ้าของข้อมูลทีถ่ ูกเปิ ดเผยตามมาตรานี้ควรมีสทิ ธิได้รบั แจ้งก่อนทีจ่ ะมีการ
พิจารณาลงโทษหน่วยงานเอกชนทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ าม
เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ เพื่อให้บุคคลภายนอกดังกล่าวได้มโี อกาสคัดค้านการ
คําสังของ
่
กปช. “โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย
เปิ ดเผยข้อมูล
• อํานาจในการเข้าถึงข้อมูลควรต้ องมีการตรวจสอบและการถ่วงดุล
ประกาศ ข้อบังคับอื่นใดทีม่ อี ยู”่
• นอกจากนี้ มาตรา 34, 36, 37 และ 46 ได้ให้
ตามควรเสมอ เช่น การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยศาล
อํานาจแก่พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการสังการ
่ ขอ และ (ได้แก่ การขอคําสังศาล)
่
และสิทธิในการโต้แย้งคําสัง่
กํากับให้หน่ วยงานเอกชนกระทําการหรืองดเว้น • การพิ จารณาลงโทษตามมาตรา 47 มีความไม่ชดั เจน บีเอสเอและสภา
กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ปฏิบตั กิ ารตามร่าง
ธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอว่า มาตรา 47 ควรกําหนดโทษทีห่ น่ วยงานเอกชน
พ.ร.บ. ปี 2561 นี้ หรือแนวทางทีเ่ กี่ยวข้อง และให้
อาจได้รบั ให้ชดั เจน มิใช่เพียงแค่อา้ งถึงกฎหมาย ประกาศ หรือข้อบังคับ
ความช่วยเหลือในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
อื่นใด
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีคาํ สังศาล
่
โดยมีขอ้ ยกเว้นเพียงกรณี
เดียวตามมาตรา 44 ที่ กปช. ต้องได้รบั อนุ ญาต
จากศาลหาก กปช. ต้องใช้เครือ่ งมือสื่อสาร
เครือ่ งมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธกี ารอื่นใด
เพื่อติดตามการก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์
อันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
• หน่ วยงานทีอ
่ ยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายนี้ไม่ม ี
สิทธิโต้แย้งคําสัง่ อีกทัง้ การไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังอาจ
่
ทําให้ได้รบั โทษทีร่ นุ แรงได้
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ข้อ เรื่อง
เรือ่ งอืน่ ๆ
6. กฎหมายและ
เจ้าหน้ าที่มี
อํานาจซํา้ ซ้ อน
กัน (มาตรา 7,
14, 17 และ
มาตรา 30 ถึง 52)

7.

การรักษา
ความลับ (มาตรา
48)

รายละเอียด

ความเห็นของบีเอสเอและสภาธุรกิ จฯ

ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 ให้อํานาจแก่เจ้าหน้าทีห่ ลายราย
(รวมถึงกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ จากหลากหลายองค์กร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และคณะรัฐมนตรี) ในการขอความร่วมมือและ
สังการให้
่
หน่ วยงานเอกชนกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการใดๆ ในสถานการณ์หนึ่งๆ

•

•

ตามร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 อํานาจทีใ่ ห้แก่เจ้าหน้าทีห่ ลายรายอาจทําให้มกี ารสัง่
การทีข่ ดั แย้งกัน ซึง่ ทําให้หน่ วยงานเอกชนอาจต้องกลันกรองว่
่
าจะดําเนินการ
อย่างไรกับคําสังต่
่ างๆ ทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีห่ ลายราย โดยเฉพาะในกรณีเหตุ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทจ่ี าํ เป็ นต้องดําเนินการในทันที เนื่องจากการติดต่อ
เจ้าหน้าทีห่ ลายรายย่อมทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการ ด้วยเหตุน้ี บี
เอสเอและสภาธุรกิจฯ จึงขอเรียนเสนอให้มหี น่วยงานกํากับดูแลเพียง
หน่ วยงานเดียวทีม่ อี ํานาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบดูแลและบังคับใช้กฎหมาย
ตามร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 แทนการกําหนดให้หลายหน่ วยงานมีอํานาจหน้าที่
ดังกล่าว นอกจากนี้ อํานาจของหน่ วยงานดังกล่าวต้องมีการควบคุมโดยมี
กฎระเบียบทีโ่ ปร่งใสและมีกฎหมายทีก่ ําหนดอํานาจของหน่ วยงานนัน้ ไว้อย่าง
ชัดเจน อีกทัง้ มีการตรวจสอบโดยรัฐมนตรีและศาล
นอกจากมาตรา 48 แล้ว ไม่มบี ทบัญญัตอิ ่นื ใดใน บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนว่า ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 ควรมีบทบัญญัติ
ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 ทีก่ ล่าวถึงเรือ่ งการรักษา
เพิม่ เติมทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการรักษาความลับและการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล
ความลับหรือการปกป้ องความเป็ นส่วนตัว
ซึง่ รวมถึงการกําหนดหน้าทีท่ ช่ี ดั เจนของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการปกป้ องและ
แม้มาตรา 48 จะกําหนดโทษสําหรับพนักงาน
รักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการกําหนดหน้าทีแ่ ละขัน้ ตอนในการ
เจ้าหน้าทีท่ เ่ี ปิ ดเผยข้อมูลทีไ่ ด้มาโดยการใช้อํานาจ ขอความยินยอม และวิธใี ช้ เปิ ดเผย เก็บ และกําจัดข้อมูลดังกล่าวเมือ่ ไม่
ของตน แต่การคุม้ ครองดังกล่าวจํากัดแต่เพียงการ จําเป็ นแล้ว
เปิ ดเผยแก่บุคคลอื่น แต่ไม่ได้หา้ มการใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวโดยพนักงานเจ้าหน้าทีร่ ายนัน้ เองเพื่อ
ประโยชน์ของตน
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ข้อ เรื่อง
8. การแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสาร
(ทัวไป)
่

รายละเอียด
ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 ไม่มกี ารกล่าวถึงเรือ่ งการ
แบ่งปั นข้อมูลไว้อย่างชัดแจ้ง

ความเห็นของบีเอสเอและสภาธุรกิ จฯ
• บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ เห็นว่า การแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารเกีย
่ วกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ช่องโหว่ และเหตุทางไซเบอร์ ต่อผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
ตลอดจนหน่ วยงานอื่นๆ เพื่อป้ องกันการโจมตี เป็ นเรือ่ งทีส่ าํ คัญต่อการ
ส่งเสริมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ และเป็ นวิธที น่ี ่ าจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการรายงานเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์
• เนื่องจากเป้ าหมายของการโจมตีอาจเป็ นได้ทงั ้ ภาคเอกชนและหน่ วยงาน
ของรัฐทัวประเทศ
่
บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ จึงขอเรียนเสนอว่า ร่าง พ.ร.บ.
ปี 2561 ควรสนับสนุ นให้มกี ารจัดทํานโยบายทีม่ ปี ระสิทธิภาพในเรือ่ งการ
แบ่งปั นข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐและเอกชน ระหว่างหน่วยงานเอกชน
ด้วยกัน และระหว่างหน่ วยงานของรัฐด้วยกัน
• บีเอสเอและสภาธุรกิจฯ ขอเรียนเสนอว่า ร่าง พ.ร.บ. ปี 2561 และนโยบาย
เรือ่ งการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารควรมีขอ้ จํากัดเกีย่ วกับความรับผิดที่
หน่ วยงานทีเ่ ป็ นผูแ้ บ่งปั นข้อมูลข่าวสารอาจมี โดยทีย่ งั คงสามารถปกป้ อง
ความเป็ นส่วนตัวของผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร
อํานวยความสะดวกในการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารหลายทาง ส่งเสริมให้
ดําเนินการอย่างทันท่วงที และทําให้แน่ ใจว่าข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั ไปนัน้ จะ
ใช้เพื่อส่งเสริมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์เท่านัน้
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ภาคผนวก ซี
ความเห็นร่วมจากภาคอุตสาหกรรมต่อร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์
(6 พฤษภาคม 2558)

(คําแปล)

(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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(คําแปล)

(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
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