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เรียนท่านที่ปรึกษา 
 
สมาพันธ์อินเทอร์เน็ตแห่งเอเชีย รู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบญัญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ฉบับแก้ไข (พ.ร.บ.ฯ) ที่โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น จัดขึน้โดยสภานิติ
บญัญัตแิห่งชาต ิ(สนช.) เม่ือวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
 
ทางสมาพนัธ์ฯ ขออภิปรายและเสนอความเห็นเพิ่มเตมิจากหนงัสือแสดงความคิดเห็นของทางสมาพนัธ์ฯ ที่ได้ชีแ้จงเร่ือง
ดงักล่าวในรายละเอียด โดยได้น าส่งให้กบัคณะกรรมาธิการฯ เม่ือวนัที่ 22 มิถนุายน 2559 ซึง่สมาพนัธ์ขอแสดงความ
คดิเห็นและเสนอแนะดงัตอ่ไปนี  ้
 
ตัวกลางทางอินเตอร์เนตช่วยในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ตามที่สมาพนัธ์ได้กล่าวไปในงานเสวนาสมัมนารับฟังความคิดเห็นนัน้ สมาชิกของสมาพนัธ์นัน้ประกอบไปด้วยผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่คนไทยใช้บริการเป็นจ านวนมากในปัจจบุนั แพลตฟอร์มดงักล่าวนีร้วมถึงแพลตฟอร์มของคนไทย 
เช่น Tarad.com, Pantip, Kapook และ Sanook สามารถเรียกได้วา่เป็นตวักลาง ในการสนบัสนนุการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ  
 
ตวักลางทางอินเตอร์เนตนีเ้ป็นส่วนส าคญัของเศรษฐกิจดิจิตลัและเป็นตวัขับเคลื่อนการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจโดยการ
สนบัสนนุให้เกิดการจ้างงาน ลดอปุสรรคตา่งๆ ในการประกอบธุรกิจ อีกทัง้ลดคา่ใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภค 
 
กฎเกณฑ์ของตัวกลางทางอินเตอร์เนตที่ส าคัญในการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม 
สมาพนัธ์มีความเห็นวา่กฎเกณฑ์เก่ียวกบัความรับผิดของตวักลางที่ปรากฏในร่างพ.ร.บ.ฯ นัน้จะเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ
เป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจดิจิตลั โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบต่อธุรกิจเกิดใหม่ 
(home-grown start-ups) และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 

• กฎเกณฑ์ความรับผิดของตวักลางที่ไม่ชัดเจนแน่นอนย่อมก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อนักลงทุนที่ต้องการ
มาลงทนุในประเทศไทยและท าให้ธุรกิจเกิดใหม่และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดความเสียหายได้ 
 

• รายงานของสถาบนัคลงัสมอง Fifth Era ที่ออกมาในเดอืนมกราคมนัน้ระบวุา่ร้อยละ 71 ของนกัลงทนุที่ได้ท าการ
ส ารวจนัน้รู้สึกไม่สบายใจที่จะลงทนุในตลาดที่ตวักลางอาจต้องรับผิดในการกระท าหรือเนือ้หาของบคุคลที่สาม 

 

• รายงานระดบัภมิูภาคของส านกัวจิัย Oxera ที่ออกมาในปี 2558 นัน้เผยวา่ ในประเทศที่ได้ท าการศึกษานัน้ ธุรกิจ
เกิดใหม่ในประเทศไทยถกูกีดกนัโดยกฎเกณฑ์เร่ืองความรับผิดของตวักลางมากที่สดุ ในทางตรงกนัข้ามนัน้ 



 

ระดบัความส าเร็จของธุรกิจเกิดใหม่ในประเทศไทยอาจเพิ่มมากขึน้ถึงร้อยละ 24 หากมีกฎเกณฑ์เร่ืองความ
คุ้มครองความรับผิดของตวักลางที่ชดัเจนขึน้  

 
ข้อกังวลหลักต่อร่างพ.ร.บ.ฯ 
ประการแรกนัน้ สมาพนัธ์ฯ มีความกงัวลเป็นอย่างมากในด้านความชดัเจนวา่เนือ้หาประเภทใดบ้างที่ถือวา่ผิดกฎหมาย
และวธีิการปรับใช้กฎหมายในเร่ืองดงักล่าว มาตรา 14 ไม่ได้ให้ค านิยามที่ชัดเจนวา่อย่างไรจึงจะถือเป็นเนือ้หาที่ผิด
กฎหมาย และมาตรา 20 นัน้เปิดโอกาสให้ “คณะกรรมการกลัน่กรองข้อมลูคอมพิวเตอร์” มีดลุพินิจอย่างกว้างขวางในการ
ตคีวามกฎหมายในเร่ืองนี ้
 
ประการที่สอง สมาพนัธ์ฯ มีความกงัวลเป็นอย่างมากในเร่ืองความคุ้มครองความรับผิดของตวักลางที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง สมาพนัธ์ฯ เห็นวา่มาตรา 15 และประกาศต่างๆ ที่ออกภายใต้พ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว ไม่ปรากฎว่ามีเร่ืองข้อยกเว้นความ
รับผิดของตวักลาง ซึง่โดยหลกัแล้ว ตวักลางไม่ควรต้องรับผิดในการกระท าและเนือ้หาที่ผิดกฎหมายที่ผู้ ใช้บริการเป็นผู้
น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เอง  
 
กฎเกณฑ์เร่ืองข้อยกเว้นความรับผิดของตัวกลางทางอินเตอร์เนต 
กฎเกณฑ์เร่ืองข้อยกเว้นความรับผิดจะเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาความสมดลุระหว่างการกระท าโดยมิชอบของบุคคลโดยที่ยัง
คงไว้ซึง่ความคุ้มครองความรับผิดของตวักลาง 
 

• กฎเกณฑ์เร่ืองข้อยกเว้นความรับผิดนัน้ต้องน ามาปรับใช้กับตัวกลาง ทั่วทัง้อินเตอร์เนต รวมไปถึง ทาง
โทรศพัท์มือถือด้วย การจ ากดัข้อยกเว้นความรับผิดเฉพาะตวักลางบางประเภทนัน้เป็นการกีดกนัไม่ให้กฎหมาย
ตามทันนวตักรรมใหม่ๆ ที่ท าให้เกิดสินค้าและบริการหลากหลายประเภท และยังก่อให้เกิดความไม่แน่นอนใน
เร่ืองวธีิการปรับใช้กฎหมายกบัตวักลางและอปุสรรคในการบงัคบัใช้กฎหมาย 
 

• กฎเกณฑ์เร่ืองข้อยกเว้นความรับผิดจะต้องนิยามความคุ้มครองให้ชัดเจนที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในทุก
พฤตกิารณ์ ซึง่รวมถึง การจ ากดัความรับผิดอนัเป็นตวัเงินและค าสัง่ห้ามของศาลที่จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อนัก
ลงทนุใหม่ และเป็นการกีดกัน้การเตบิโตของธุรกิจเกิดใหม่ 
 

• กฎเกณฑ์ข้อยกเว้นความรับผิดไม่ควรก าหนดภาระหน้าที่ ให้ตัวกลางสอดส่องดแูลหรือเฝ้าระวงัว่ามีเนือ้หา
ใดบ้างที่ผิดกฎหมาย ทัง้นี ้ เนื่องจากเนือ้หาออนไลน์มีจ านวนมหาศาล ในทางปฏิบัติจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้
ตวักลางสอดส่องเนือ้หาทัง้หมด อีกทัง้ยงัอาจส่งผลกระทบร้ายแรงตอ่นกัลงทนุใหม่หรือธุรกิจเกิดใหม่ได้ 
 

• หน้าที่ในการน าข้อมลูออกจากระบบควรก าหนดแบบมีขอบเขตจ ากัด อีกทัง้ควรมีระบบในการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล รวมไปถึงการจัดให้มีระบบส่งค าคัดค้าน (counter-notice system) (ระบบส่งค าคัดค้านคือระบบที่
ผู้ ใช้บริการทางอินเตอร์เนตสามารถโต้แย้งการน าเนือ้หาออกจากระบบและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายและ เรียก
คา่ปรับได้ ซึง่ตวักลางที่ได้รับค าคดัค้านดงักล่าวนัน้ได้รับอนญุาตให้น าข้อมลูที่ถูกโต้แย้งกลบัเข้าสู่ระบบตามเดิม 
และตวักลางไม่ต้องรับผิดในเนือ้หาดงักล่าว เว้นแตก่รณีมีค าสัง่ศาลให้น าข้อมลูออกจากระบบ การตรวจสอบนี ้
จ าเป็นอย่างย่ิงในการปอ้งกนัไม่ให้เกิดการใช้งานระบบในทางที่ผิดอนัถือเป็นการกีดกนันวตักรรมออนไลน์ได้ 

 
ตัวอย่างของวิธีปฏบิตัิของนานาประเทศที่รักษาความสมดุลในเร่ืองกฎเกณฑ์ความรับผิดของตัวกลาง 
 

• กฎหมายเร่ืองลิขสิทธ์ิของประเทศแคนาดา (Copyright Modernization Act) ซึ่งมีผลบังคบัใช้ในเดือนมกราคม 
2558 มีบทบญัญัตยิกเว้นความรับผิดโดยใช้หลักการแจ้งเตอืนและแจ้งเตอืน (notice-and-notice) ซึง่หลกัการนี ้
ก าหนดให้ตวักลางออนไลน์ต่างๆ (ที่ไม่ใช่ผู้ เผยแพร่เนือ้หาที่เป็นประเด็น) ได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดใน



 

การเผยแพร่เนือ้หาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมดงักล่าวซึง่กระท าโดยบุคคลที่สาม ถ้าหากวา่ตวักลางได้รับค า
ร้องให้น าเนือ้หาดงักล่าวออกจากระบบแล้ว ตวักลางแจ้งไปยังผู้น าเนือ้หาเข้าสู่ระบบว่ามีผู้ ร้องขอให้น าเนือ้หา
ออกจากระบบ ซึง่ผู้น าเนือ้หาดงักล่าวเข้าสู่ระบบนัน้จะเป็นผู้ มีหน้าที่ในการด าเนินการตามควรเอง 

 

• ภายใต้กฎหมาย E-Commerce ของสหภาพยุโรป (E-Commerce Directive) และกฎหมายเร่ืองลิขสิทธ์ิของ
สหรัฐอเมริกา (Digital Millennium Copyright Act) ในเร่ืองกฎเกณฑ์การแจ้งเตือนและการน าเนือ้หาออกจาก
ระบบนัน้ ข้อยกเว้นความรับผิดของตวักลางจะอยู่บนเง่ือนไขที่วา่มีผู้ ร้องเรียนให้น าเนือ้หานัน้ออกจากระบบหรือ
ร้องเรียนให้จ ากดัการเข้าถึงเนือ้หาดงักล่าว ระบบดงักล่าวนีจ้ะน ามาใช้ปฏิบัตไิด้ดเีม่ือมีกฎหมายวางหลักเกณฑ์
เก่ียวกบัการส่งค าร้องเรียนดงักล่าว การตอบกลบัค าร้องเรียนดงักล่าวของตวักลาง และความสามารถของผู้ ถูก
กล่าวหาในการตอบกลบั นอกจากนี ้กฎหมายเร่ืองลิขสิทธ์ิของสหรัฐอเมริกาดงักล่าวยงัเป็นกฎหมายต้นแบบใน
ด้านกระบวนการส่งค าคดัค้าน (counter-notice) อีกด้วย 
 

• ในภูมิภาคใกล้เคียงอย่างประเทศสิงคโปร์นัน้ กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Administration of Justice 
(Protection) Act 2016) ให้ตัวกลางทางอินเตอร์เนตมีข้อต่อสู้หลายประการ โดยให้การเผยแพร่เนือ้หาโดย
ผู้สร้างเนือ้หามีความผิดเป็นการละเมิดอ านาจศาล ภายใต้กฎเกณฑ์นี ้อธิบดีอัยการอาจสัง่ให้ผู้ เผยแพร่เนือ้หา
ดังกล่าวละเว้นหรืองดเว้นการเผยแพร่เนือ้หานัน้เม่ือได้รับอนุญาตจากศาลสูงสุดแล้วเท่านัน้  โดยให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ นอกจากนี ้ กฎหมายดงักล่าวยังให้ความคุ้มครองตัวกลางทางอินเตอร์เนตในกรณีที่ “เผยแพร่และ
จ าหน่ายโดยสจุริต” (ไม่รวมถึงกรณีเป็นผู้สร้างเนือ้หาเอง) ให้ได้รับยกเว้นความรับผิดแม้ว่าจะได้ท าการเผยแพร่
และจ าหน่ายเนือ้หาดงักล่าวโดยปราศจากอ านาจ ความยินยอม และความรู้ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าผู้นัน้ได้ใช้
ความระมดัระวงัตามสมควรแล้วหรือไม่ 

 
• กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ในปี 2558 (The Manila Principles) ซึ่งเกิดจากการรวมตวักันของกลุ่มประชา

สังคมที่มีความหลากหลายจากทัว่โลกนัน้ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในเร่ืองความรับผิดของตวักลาง อีกทัง้
สามารถน ามาใช้เป็นตวัอย่างบทบัญญัติในเร่ืองการน าเนือ้หาออกจากระบบได้ โดยก าหนดให้มีระบบอทุธรณ์
และหลกัเกณฑ์เร่ืองความโปร่งใส 

 
บทสรุป 
ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก าลงัแข่งขนักนัเพื่อเป็นศนูย์กลางด้านการลงทนุและนวตักรรม
ทางดจิิตลั กฎเกณฑ์ความรับผิดของตวักลางที่สร้างความวติกกงัวลและความไม่แน่นอนในการบงัคบัใช้อาจท าให้ประเทศ
ไทยเสียเปรียบและล้าหลงัประเทศอื่นๆ ได้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากคณะกรรมาธิการฯ ประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมในรายละเอียด
เก่ียวกบัวธีิปฏิบตัขิองนานาประเทศ สมาพนัธ์ฯ ยินดทีี่จะให้ค าปรึกษา  
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
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สมาพนัธ์อินเทอร์เน็ตแห่งเอเชีย 
 


