ประเทศไทย: เนื+อหาทีเ0 สนอให้ แก้ ไขเพิม0 เติมในร่ างพระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วยการกระทําความผิดเกีย0 วกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที0 .. (พ.ศ. ....) ไม่ ตอบสนองต่ อข้ อกังวลด้ านสิ ทธิมนุษยชน
กรุ งเทพฯ "# ตุลาคม "##$
พวกเราซึ1 งเป็ นองค์กรด้านสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตามรายนามที1ลงชื1อแนบท้ายนีG ขอเรี ยกร้องให้สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ของไทย พิจารณาไม่เห็นชอบต่อเนืGอหาที1เสนอให้มีการแก้ไขเพิ1มเติมพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการ
กระทําความผิดเกี1ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตามที1เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และให้ดาํ เนินการแก้ไขให้มีเนืGอหากฎหมายที1
สอดคล้องกับพันธกรณี ของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัGงพันธกรณี ที1จะต้องเคารพสิ ทธิที1จะมีเสรี ภาพในการ
แสดงออก เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น และความเป็ นส่ วนตัว
ในช่วงสองปี ที1ผา่ นมา มีการฟ้องร้องดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพิ1มขึGนอย่างมาก ตามข้อมูลของ
สํานักงานศาลยุติธรรมซึ1งมอบให้กบั องค์กรฟอร์ติฟายไรท์ (Fortify Rights) มีขอ้ กล่าวหาตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ที1เข้าสู่
การพิจารณาคดีของศาล 6$$ ข้อกล่าวหา นับตัGงแต่เดือนมกราคม - สิ งหาคม 2559 เปรี ยบเทียบกับ 6"9 ข้อกล่าวหาในปี
"##:, <9 ข้อกล่าวหาในปี "##<, => ข้อกล่าวหาในปี "##>, 96 ข้อกล่าวหาในปี "### และหกข้อกล่าวหาในปี "##=
ปั จจุบนั มีการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อย่างสมํ1าเสมอและอย่างไม่เป็ นที1ยอมรับ เพื1อจํากัดสิ ทธิที1จะมีเสรี ภาพใน
การแสดงออกและความคิดเห็น ตลอดจนการใช้เพื1อคุกคามและลงโทษนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน ผูว้ พิ ากษ์วจิ ารณ์รัฐบาล
และผูส้ ื1 อข่าว จากสถิติของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื1อกฎหมายประชาชนหรื อ iLaw ระบุวา่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม "##B ถึง
ธันวาคม "##4 มีการฟ้องคดีอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ "<< ครัGง โดยมีเพียง ""% ที1เป็ นความผิดที1เกี1ยวข้องกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายโดยทัว1 ไป เช่น การเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ส่ วนอีก <:% ของคดีเหล่านีGลว้ น
แต่เกี1ยวข้องกับการเผยแพร่ ขอ้ มูลซึ1งถูกกล่าวหาว่ามีลกั ษณะดูหมิ1นหรื อหมิ1นประมาท
หากทาง สนช. เห็นชอบต่อการแก้ไขเพิ1มเติมตามที1ถูกเสนอ แทนที1จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านีGได้ กลับจะทําให้
ข้อบกพร่ องเดิมของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เลวร้ายลงกว่าเดิม และหากเนืGอหาที1เสนอให้แก้ไขเพิ1มเติม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
ได้รับการอนุมตั ิ จะเกิดการคุกคามมากยิง1 ขึGน ต่อการใช้สิทธิมนุษยชนขัGนพืGนฐานและการจัดกิจกรรมอย่างสงบของบุคคล
สถาบัน และหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ
เรามีความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิง1 ต่อเนืGอหาของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และบทแก้ไขเพิ1มเติมที1อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของ สนช. ตามรายละเอียดดังต่อไปนีG
#) การกําหนดโทษอาญาต่ อผู้ใช้ งานคอมพิวเตอร์ เนื0องจากการแสดงออกทีค0 วรได้ รับการคุ้มครอง
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เนืGอหาที1เสนอให้แก้ไขเพิ1มเติม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยังคงกําหนดโทษอาญาสําหรับการละเมิดกฎหมายนีG และไม่
มีการแก้ไขระวางโทษที1ไม่ชอบธรรมต่อผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ รวมทัGงกําหนดโทษจําคุกเป็ นเวลานานต่อการกระทําของ
ผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ โดยที1จริ ง แล้วอาจเป็ นเพียงการใช้เสรี ภาพในการแสดงออกอย่างสงบที1ได้รับการคุม้ ครองตาม
กฎหมายและมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
มาตรา 9= (9) ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ กําหนดระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ1งแสนบาท หรื อ
ทัGงจําทัGงปรับ กรณี ที1มีการนําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซ1 ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที1 “ปลอม” หรื อ “เท็จ” “โดยประการที1น่าจะเกิด
ความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื1นหรื อประชาชน” ในช่วงหลายปี ที1ผา่ นมา มีการใช้ประโยชน์โดยพลการจากเนืGอหาที1กว้างขวางและ
กํากวมของข้อบัญญัตินG ีเพื1อปราบปรามผูส้ ื1 อข่าว นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน ไปจนถึงบุคคลซึ1งทํางานสําคัญเพื1อให้
สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและเพื1อรณรงค์ให้มีการคุม้ ครองด้านสิ ทธิมนุษยชน นอกจากนีG มักมีการใช้ขอ้ หาตาม
ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิ1นประมาทหรื อการหมิ1นพระบรมเดชานุภาพประกอบกับข้อหาตามมาตรา 9= (9) ของ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ แม้วา่ ก่อนหน้านีGจะมีร่างแก้ไขเพิ1มเติมที1กาํ หนดขอบเขตเนืGอหาของมาตรา 9= (9) ให้แคบลงอย่างมาก
เพื1อป้องกันไม่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายนีGกบั คดีประเภทดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่เมื1อเร็ ว ๆ นีG สนช. กลับแสดงท่าทีวา่ จะ
กําหนดให้มีเนืGอหาที1กว้างอยูต่ ามเดิม
กฎหมายที1เอาผิดทางอาญากับการแสดงออกอย่างสงบซึ1งได้รับการคุม้ ครองตามหลักสิ ทธิที1จะมีเสรี ภาพในการ
แสดงออก รวมทัGงกฎหมายหมิ1นประมาททางอาญา ล้วนไม่สอดคล้องกับพันธกรณี ของไทยตามกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ1 งไทยเป็ นรัฐ
ภาคี คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ1งทําหน้าที1ดูแลการปฏิบตั ิตามกติกา ICCPR ได้แสดงความกังวล
เกี1ยวกับกฎหมายหมิ1นประมาทซึ1งกําหนดความผิดทางอาญาหรื อถูกใช้เพื1อลงโทษบุคคลที1ใช้สิทธิที1จะมีเสรี ภาพในการ
แสดงออก คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนฯ ระบุวา่ สําหรับบางกรณี คาํ ว่าประโยชน์สาธารณะควรจะสามารถใช้เป็ นข้อต่อสู ้
ในกระบวนการยุติธรรมได้เสมอ และ “อย่ างน้ อย กรณี ที1เป็ นความเห็นเกี1ยวกับบุคคลสาธารณะควรได้รับการพิจารณาให้
หลีกเลี1ยงการลงโทษหรื อการตัดสิ นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าการตีพิมพ์เผยแพร่ ขอ้ ความดังกล่าวกระทําโดยผิดพลาดหรื อ
ปราศจากเจตนาร้าย” คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนฯ ยังยํGาด้วยว่า “โทษจําคุกไม่อาจถือได้วา่ เป็ นบทลงโทษที1เหมาะสม”
สําหรับคดีหมิ1นประมาท
เนืGอหาที1เสนอให้แก้ไขเพิ1มเติมมาตรา9= (") ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จะยิง1 ขยายเนืGอหาเพื1อกําหนดโทษจําคุก
เป็ นเวลาไม่เกินห้าปี สําหรับบุคคลที1พบว่ามีความผิดฐานนําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ “ซึ1 งข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จ โดย
ประการที1น่าจะเกิดความเสี ยหายต่อความมัน1 คงของประเทศ ความปลอดภัยของสาธารณะ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ บริ การ
สาธารณะ […] หรื อก่อให้เกิดความตื1นตระหนกแก่ประชาชน” ความกว้างขวางและความกํากวมของถ้อยคําเหล่านีG ทําให้มี
แนวโน้มว่าทางการอาจมีการนําข้อบัญญัตินG ีไปใช้โดยมิชอบ ทัGงนีG เพื1อปราบปรามรู ปแบบการแสดงออกซึ1งได้รับการ
คุม้ ครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ
%) ความรับผิดของผู้ให้ บริการ
เนืGอหาที1เสนอให้แก้ไขเพิ1มเติมมาตรา 9# ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยังคงกําหนดความรับผิดทางอาญาให้กบั “ผู ้
ให้บริ การ” บุคคลซึ1งถือได้วา่ เป็ นผูใ้ ห้บริ การอาจได้รับโทษจําคุกไม่เกินห้าปี กรณี ที1 “ร่ วมมือ ให้ความยินยอม หรื อรู ้เห็นเป็ น
ใจ” ในการกระทําความผิดตามมาตรา 9= เนื1องจากมีการนิยามคําว่า “ผูใ้ ห้บริ การ” ค่อนข้างกว้างตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
โดยหมายรวมถึงผูใ้ ห้บริ การเครื อข่าย ผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ต ผูจ้ ดั ทําเว็บไซต์ ผูจ้ ดั ทําเนืGอหา และแพลตฟอร์มทาง
อินเตอร์เน็ต เรี ยกว่าธุรกิจโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตแทบทุกด้านในไทยล้วนเสี1 ยงจะได้รับโทษอาญาตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ ตราบใดที1มีการกําหนดนิยามหรื อบังคับใช้ความผิดตามมาตรา 9= ในลักษณะที1กว้างขวางหรื อกํากวมอย่าง
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ไม่สอดคล้องกับหลักสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ความรับผิดของผูใ้ ห้บริ การอันเนื1องมาจากพฤติการณ์ดงั กล่าวย่อมไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนด้วย
&) สิ ทธิความเป็ นส่ วนตัวถูกละเมิด
เนืGอหาที1เสนอให้แก้ไขเพิ1มเติมใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ไม่กาํ หนดให้มีการคุม้ ครองป้องกันการล่วงลํGาโดย
พลการต่อความเป็ นส่ วนตัวระหว่างการสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่าเป็ นความผิดทางคอมพิวเตอร์ ข้อ 9< ของ ICCPR
กําหนดว่า “บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็ นส่ วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรื อการติดต่อสื1 อสารโดยพลการหรื อไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื1อเสี ยงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้”
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อนุญาตให้เจ้าหน้าที1ทางการเก็บพยานหลักฐานเกี1ยวกับการละเมิดกฎหมายที1อาจเกิดขึGน
โดยให้สามารถใช้วธิ ีการที1แตกต่างกันมากมาย ซึ1งบางกรณี จาํ เป็ นต้องได้รับหมายจากศาล อย่างไรก็ตาม มาตรา 9: และ 9$
ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยังคงให้อาํ นาจเจ้าพนักงานสอบสวนในการเรี ยกตัวบุคคลหรื อบังคับให้ผใู ้ ห้บริ การต้องยอมส่ ง
มอบข้อมูลจราจรทางอินเตอร์เน็ตหรื อข้อมูลเกี1ยวกับผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละคน โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีหมายศาล ส่ งผลให้
ทางการสามารถเข้าถึงข้อมูลที1เกี1ยวข้องกับกิจกรรมทางอินเตอร์เน็ตของผูใ้ ช้งาน โดยไม่จาํ เป็ นต้องขออํานาจจากศาล จนถึง
ปั จจุบนั เนืGอหาที1เสนอให้แก้ไขเพิ1มเติมมาตรา 9: และ 9$ ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื1อขจัดข้อบกพร่ องเหล่านีG ซึ1งย่อมส่ งเสริ ม
ให้มีการใช้อาํ นาจตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยพลการและโดยจงใจ เพื1อปราบปรามนักกิจกรรม ผูส้ ื1 อข่าว ผู ้
วิพากษ์วจิ ารณ์รัฐบาลและบุคคลอื1นๆ ต่อไป
ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิที1จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกกล่าวไว้ในรายงานปี "##$ เกี1ยวกับ
ภาคเอกชนและเสรี ภาพในการแสดงออกในยุคดิจิทลั โดยเน้นยํGาว่า “การเรี ยกร้อง การร้องขอ หรื อมาตรการอื1นใดเพื1อกําจัด
เนืGอหาทางดิจิทลั หรื อการเข้าถึงเนืGอหาทางอินเตอร์เน็ต หรื อการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ต้องเป็ นไปตามกฎหมายที1บญั ญัติไว้
โดยชอบ ต้องผ่านการตรวจสอบดูแลจากหน่วยงานภายนอกที1เป็ นอิสระ และต้องสะท้อนถึงความจําเป็ นและได้สดั ส่ วนเพื1อ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวหรื ออื1นๆ โดยเป็ นไปตามข้อ 9$ (6) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการ
เมือง”
') การเซ็นเซอร์ ทาํ ได้ สะดวกขึน+
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จํากัดสิ ทธิที1จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกอย่างไม่ชอบธรรม โดยการอํานวยความสะดวก
ให้เจ้าพนักงานสามารถเซ็นเซอร์เนืGอหาทางอินเตอร์เน็ตได้
ตามเนืGอหาที1เสนอให้แก้ไขเพิ1มเติม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา "B ทางการจะสามารถปกปิ ดหรื อถอดเนืGอหาทาง
คอมพิวเตอร์ที1ขดั ต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที1ละเมิดกฎหมายอาญา หรื อที1เป็ นการคุกคาม “ความมัน1 คงภายในประเทศ”
แม้วา่ การดําเนินการตามมาตรา "B จําเป็ นจะต้องได้รับหมายศาล แต่เนื1องจากเนืGอหาที1กว้างขวางและคลุมเครื อของ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฯ ทําให้เจ้าหน้าที1มีอาํ นาจอย่างกว้างขวางในการปราบปรามเนืGอหาบนอินเตอร์เน็ต ประเด็นนีGนบั เป็ นข้อกังวล
ที1สาํ คัญเมื1อพิจารณาว่าที1ผา่ นมาทางการไทยได้ลงโทษบุคคลเนื1องจากการใช้สิทธิที1จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก เสรี ภาพ
ในการสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ รวมทัGงสิ ทธิอื1นๆ นอกจากนีG มาตรา "B ยังไม่ได้กาํ หนดให้ความเห็นชอบจากศาล
ต้องสิG นสุ ดลงหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ1งด้วย
โทษอาญาที1รุนแรงตามที1กาํ หนดใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยังสนับสนุนให้มีการเซ็นเซอร์ตวั เองอย่างกว้างขวาง
ซึ1งยิง1 เป็ นการคุกคามต่อสิ ทธิที1จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกมากขึGน โดยเฉพาะอย่างยิง1 การขยายความรับผิดทางอาญาของผู ้
ให้บริ การทางอินเตอร์เน็ต สิ1 งที1เกิดขึGนอาจเป็ นเหตุให้เกิดการเซ็นเซอร์เนืGอหาทางอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวางมากขึGนตาม
ไปด้วย ซึ1งจะเป็ นการจํากัดการแสดงออกของผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยมากขึGนไปอีกขัGน
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เราจึงขอเรี ยกร้องให้สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่ งเสริ มให้ประเทศไทยปฏิบตั ิตามพันธกรณี ที1มีตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ ด้วยการไม่ให้ความเห็นชอบต่อเนืGอหาที1เสนอให้มีการแก้ไขเพิ1มเติม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เหล่านีG
และให้มีการทบทวนแก้ไขเนืGอหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในลักษณะที1สอดคล้องกับกฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
โดยจัดให้มีการปรึ กษาหารื อร่ วมกับภาคประชาสังคม และผูเ้ ชี1ยวชาญด้านต่างๆ ที1เกี1ยวข้อง
ลงนาม:
แอมเนสตีG อินเตอร์เนชัน1 แนล (Amnesty International)
สมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล (FIDH - International Federation for Human Rights)
องค์กรฟอร์ติฟายไรท์ (Fortify Rights)
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists)
ลอว์เยอร์ไรท์วอทช์แคนาดา (Lawyers Rights Watch Canada)
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