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ขอ้ท้าทายที� 1 ขอบเขตการบงัคับใชแ้ละนยิามที�กวา้งเกินไป
อ้างอิงทั�งความมั�นคงของรฐั ความมั�นคงทางเศรษฐกิจ ความมั�นคงทางทหาร
และความสงบเรยีบรอ้ยภายในประเทศ ในการบงัคับใชแ้ละติดตามผลของพระราชบญัญติันี�
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ขอ้หา้มปฏิบติั
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          ขอ้ปฏิบติั
ต้องประกันวา่ขอบเขตและนิยามของภัยคกุคามทางไซเบอร์
และแง่มุมอื�นๆ ถกูกําหนดขึ�นโดยมกีารพจิารณาอยา่งเหมาะสมต่อ
หลักการประชาธปิไตยและสทิธมินุษยชน

ต้องประกันวา่มกีารอธบิายอยา่งชดัเจนเพยีงพอถึงขอ้จาํกัดใดๆ
ต่อสทิธ ิ สอดคล้องตามหลักนิติธรรม และเท่าที�จาํเป�นตาม
กฎหมายในประเทศสอดคล้องกับพนัธกรณีดา้นสทิธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศของไทยตามกติกา ICCPR
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ต้องพจิารณาถึงผลกระทบจากภัยคกุคามทางไซเบอรต่์อการมี
อยูก่ารรกัษาความลับและความมั�นคงทางขอ้มูลและในสว่นที�เกี�ยว
กับโครงสรา้งพื�นฐานรวมทั�งความมั�นคงปลอดภัยของบุคคล

ต้องคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคลและการคุ้มครองขอ้มูลอื�นๆ
ตามพระราชบญัญัตินี� โดยใหอ้ยูภ่ายใต้อํานาจหน้าที�ของหนว่ย
งานที�มคีวามรบัผดิชอบเป�นการเฉพาะเพื�อคุ้มครองการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและขอ้มูลสนเทศอื�นๆ

ต้องไมเ่น้นกําหนดขอบเขตของพระราชบญัญัตินี� เฉพาะเจาะจง
เรื�องความมั�นคงและความมั�นคงในรปูแบบอื�นๆ อยา่งเชน่ ความ
มั�นคงของรฐั ความมั�นคงทางเศรษฐกิจ ความมั�นคงทางทหาร
และความสงบเรยีบรอ้ยภายในประเทศ โดยไมม่กีารชี�แจงในราย
ละเอียดวา่ความมั�นคงดงักล่าวมอีงค์ประกอบอยา่งไร
ต้องไมจ่าํกัดสทิธแิละเสรภีาพอยา่งกวา้งขวางเนื�องจากเป�นสิ�งที�
ไดร้บัการคุ้มครองตามรฐัธรรมนญู โดยอ้างเพยีงวา่เป�นความ
มั�นคงของรฐัและความสงบเรยีบรอ้ยภายในประเทศ ทั�งที�ไมม่กีาร
นยิามอยา่งเหมาะสม

ต้องไมกํ่าหนดใหม้กีารตอบโต้ต่อภัยคกุคามในทกุกรณี ซึ�งเชื�อวา่
สง่ผลกระทบต่อความมั�นคงของรฐั ความมั�นคงทางเศรษฐกิจ
ความมั�นคงทางทหาร และความสงบเรยีบรอ้ยภายในประเทศ โดย
ถกูมองวา่สง่ผลกระทบต่ออํานาจและเสถียรภาพของรฐั
ต้องไมอ่นญุาตใหห้นว่ยงานตามพ.ร.บ.นี� สามารถบงัคับใหม้กีาร
ละเมดิสทิธริะหวา่งการปฏิบติัตามพ.ร.บ.นี�แต่ใหด้แูลใหม้กีาร
ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ในขั�นตอนปฏิบติัเพื�อความเป�นธรรม
กระบวนการอันควรตามกฎหมายและใหม้กีารใสใ่จดแูลอยา่ง
เหมาะสม โดยเป�นการดาํเนนิงานตามระยะเวลาอันควร

ขอ้ท้าทายที� 2 ขอ้บญัญัติสาํคัญที�มปี�ญหาและไมม่กีารนยิามอยา่งชดัเจน
ในสว่นของภัยคกุคามทางไซเบอรทั์�งสามระดบั (ภัยคกุคามทางไซเบอรร์ะดบัไมร่า้ยแรง รา้ย
แรง และวกิฤติ)
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          ขอ้ปฏิบติั

ต้องนิยาม ขอ้จาํกัดและเงื�อนไขเพื�อการพสิจูนว์า่ไดเ้กิดภัยคกุคาม
ทางไซเบอร ์ การประเมนิความเสยีหายเนื�องจากภัยคกุคามดงั
กล่าว และการกําหนดมาตรการเพื�อป�องกันแก้ไข และบรรเทาภัย
คกุคาม และคุ้มครองสทิธมินุษยชนตามที�กําหนดไวใ้นรฐัธรรมนญู
กฎหมายในประเทศและกฎหมายสทิธมินษุยชนระหวา่งประเทศใน
ระหวา่งกระบวนการนี�
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ต้องกําหนดหลักเกณฑ์ที�ชดัเจนในการจาํแนกภัยคกุคามทาง
ไซเบอร ์ ประกาศใหค้นทั�วไปทราบถึงหลักเกณฑ์นั�น และประกันให้
มขีอ้มูลหลักฐานสนับสนนุ

ต้องกําหนดใหใ้ชม้าตรฐานการพสิจูนร์ะดบัสงูในการจาํแนก
พยานหลักฐานเพื�อชี�วา่ไดเ้กิดภัยคกุคามทางไซเบอรข์ึ�นจรงิ ทั�งนี�
โดยผา่นกระบวนการสอบสวนที�เป�นผลและมพียานหลักฐาน
สนับสนุนวา่อาจกําลังเกิดความเสี�ยงที�จะมอัีนตรายรา้ยแรง

ต้องไมกํ่าหนดใหก้ารกระทําใดเป�นภัยคกุคามทางไซเบอร ์ เมื�อซํ�า
กับการกระทําที�มอียูแ่ล้วและเป�นการกําหนดโดยใชห้ลักเกณฑ์ที�
คิดขึ�นมาเอง
ต้องไมดํ่าเนินการใดๆ หากขาดการประเมนิอยา่งชดัเจนถึงการมี
อยูข่องภัยคกุคามทางไซเบอร์
ต้องไมจ่าํแนกและดาํเนนิการตอบโต้ภัยคกุคามใดๆ เพยีงเพราะมี
ขอ้สงสยัวา่อาจมภัียคกุคามเกิดขึ�น ทั�งนี�โดยไมม่กีารสอบสวน
เนื�องจากเป�นการคาดการณว์า่ไดเ้กิดความผดิขึ�นและไมไ่ด้อยูบ่น
พื�นฐานของหลักฐานที�พสิจูนไ์ด้

ต้องไมอ่นญุาตใหม้คีวามขดัแยง้ระหวา่งสทิธแิละปฏิบติัการที�ใช้
เพื�อแก้ป�ญหาภัยคกุคามทางไซเบอรเ์ชน่ การละเมดิสทิธคิวามเป�น
สว่นตัว รวมทั�งการเขา้ถึงระบบขอ้มูลคอมพวิเตอร์
และการขุดขอ้มูลออกมาเฉพาะ ‘เท่าที�จาํเป�น’

ต้องคุ้มครองสทิธมินุษยชนตามที�กําหนดไวใ้นรฐัธรรมนญู
กฎหมายในประเทศ และกฎหมายสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศใน
ระหวา่งการดาํเนินงาน โดยมกีารจาํแนกและตอบโต้ต่อภัยคกุคาม
และความเสยีหายตามที�เกิดขึ�น

5 ต้องจาํกัดความเสยีหายใหน้อ้ยสดุและต้องมกีารชดเชยต่อค่า
เสยีหายกรณีที�ไมอ่าจหลีกเลี�ยงได้

6 ต้องให้บุคคลมทีางเลือกวา่จะตอบโต้กับมาตรการที�ใชต้ามพระ
ราชบญัญัตินี�อยา่งไร

ต้องไมบ่งัคับใหบุ้คคลอนญุาตใหส้ามารถเขา้ถึงและตรวจค้น
อาคารสถานที�ตามพระราชบญัญติันี�เวน้แต่เป�นการเขา้ไปโดย
สมคัรใจ

5

ต้องไมอ่นญุาตใหม้กีารดาํเนนิงานใดๆกรณีที�เป�นภัยคกุคาม
ระดบัวกิฤติ โดยไมม่กีารอธบิายถึงขอ้มูลเกี�ยวกับมาตรการที�จะนาํ
มาใช้

6



ขอ้ท้าทายที� 3 กลไกควบคมุที�มปี�ญหาตามพระราชบญัญติันี�
(หน่วยงานและองค์กรของรฐั) โครงสรา้งการบรหิารแบบบนลงล่าง อํานาจที�กวา้งขวางที�
มอบใหกั้บหน่วยงานต่าง ๆเป�นเหตใุหพ้ลเมอืงเนต็ตกเป�นเป�าการสอดสอ่งติดตาม ขาด
ความโปรง่ใสและมาตรฐาน
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ต้องประกันวา่พระราชบญัญติันี�บงัคับใชเ้ฉพาะที�จาํเป�นเพื�อบรรลุ
เป�าหมายอันชอบธรรมได้สดัสว่นกับเป�าหมายนั�น และต้องเป�นการ
แก้ป�ญหาโดยใชก้ารดาํเนินงานอยา่งเหมาะสมดว้ยเหตดุงักล่าว
ต้องประกันใหม้กีารอบรมสรา้งศักยภาพล่วงหนา้รวมทั�งการ
อบรมสาํหรบัเจา้พนักงานผูบ้งัคับใชก้ฎหมายและการอบรมให้
เขา้ใจถึงประเดน็สทิธมินษุยชนและความเป�นสว่นตัวรวมทั�งการมี
ความรูค้วามเขา้ใจทางไซเบอร ์ เพื�อไมใ่หเ้กิดการใชอํ้านาจอยา่งมิ
ชอบ

ต้องประกันวา่หน่วยงานและองค์กรตามพระราชบญัญัตินี� รวม
ทั�งผูเ้ชี�ยวชาญอิสระเป�นตัวแทนของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุ่มมี
การสรรหาโดยผา่นกระบวนการที�โปรง่ใส และมกีารตรวจสอบเพื�อ
ประกันวา่เป�นการมอบอํานาจใหกั้บหนว่ยงานที�เป�นอิสระและไม่
เป�นสว่นหนึ�งของโครงสรา้งฝ�ายบรหิาร ซึ�งมหีนา้ที�ดแูลความ
มั�นคงปลอดภัยของบุคคล
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3 ต้องประกันวา่ หนว่ยงานและองค์กรใดๆ ตามพระราชบญัญัตินี�
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ์
ประกันสงัคม และการชดเชย

ต้องไมอ่นญุาตใหม้กีารใชอํ้านาจของหน่วยงานและองค์กรของ
รฐับาลอยา่งกวา้งขวางโดยไมอ่ธบิายวา่จะมกีารใชอํ้านาจนั�น
อยา่งไร หากปราศจากการตรวจสอบและถ่วงดลุอํานาจนั�น

ต้องไมอ่นญุาตใหห้นว่ยงานและองค์กรที�ตั�งขึ�นตามพระราช
บญัญติันี�มอํีานาจในการบงัคับใชโ้ดยมเีพยีงเจา้หนา้ที�รฐับาลที�มี
อํานาจเพยีงไมกี่�คนซึ�งที�ผา่นมาไดตี้ความและใชก้ฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งอยา่งมชิอบแล้วไมว่า่จะเป�นพระราชบญัญติัวา่ดว้ย
การกระทําความผดิทางคอมพวิเตอรร์วมทั�งหนว่ยงานซึ�งมหีน้าที�
ตรวจสอบดแูลขา่วปลอม

ต้องไมดํ่าเนินงานโดยไมป่ฏิบติัตามหลักประกันใหเ้กิดความเป�น
ธรรมเชงิขั�นตอน และกระบวนการอันควรตามกฎหมาย รวมทั�งให้
คําปรกึษาหารอืกับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุ่ม รวมทั�งหนว่ยงาน
ตามพ.ร.บ.นี�ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมและผูเ้ชี�ยวชาญด้าน
เทคนิค

ต้องไมอ่นญุาตใหม้ขีอ้ยกเวน้อันเป�นเหตใุหห้นว่ยงานสามารถใช้
อํานาจอยา่งกวา้งขวางรวมทั�งคณะกรรมการการรกัษาความ
มั�นคงปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาติ ซึ�งมสีถานะเป�นนติิบุคคล
แทนที�จะถือเป�นหนว่ยงานสาธารณะอันเป�นเหตใุหม้กีารยกเวน้ไม่
ต้องอยูใ่ต้การบงัคับของกฎหมายปกครอง

 
ต้องไมเ่รยีกรอ้งขอ้มูลเอกสาร สาํเนาของเอกสาร ซึ�งถือวา่จาํเป�น
ต่อการประเมนิภัยคกุคามทางไซเบอรไ์มเ่ขา้ไปตรวจค้นอาคาร
สถานที� คอมพวิเตอรแ์ละ/หรอืระบบคอมพวิเตอร ์และยดึเอกสาร
และ/หรอืคอมพวิเตอรเ์พื�อจุดประสงค์ดงักล่าว ทั�งนี�โดยไมม่กีาร
แจง้ในเบื�องต้นใหผู้ใ้ชง้านทราบวา่มกีารเขา้ถึงหรอืเก็บขอ้มูลสว่น
ใดไวบ้า้ง

          ขอ้ปฏิบติั

ต้องกําหนดหลักเกณฑ์ที�ชดัเจนในการจาํแนกโครงสรา้งพื�นฐาน
สาํคัญทางสารสนเทศ การรบัฟ�งขอ้มูลจากผูม้สีว่นได้สว่นเสยีทกุ
กลุ่มการใหตั้วอยา่งที�เป�นรปูธรรม จาํกัดการควบคมุต่อ
สถานการณ์ เฉพาะที�ถือวา่ชอบธรรมในระบอบประชาธปิไตยและ
อนุญาตใหม้กีารตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระที�เป�นตัวแทนของ
หลากหลายภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้ง
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ต้องนํามาตรฐานเดียวกันมาใชทั้�งกับหน่วยงานของรฐัและภาค
เอกชน ที�ถือวา่เป�นโครงสรา้งพื�นฐานสาํคัญทางสารสนเทศ

ต้องสามารถเชื�อมโยงระหวา่งความเสยีหายที�เกิดขึ�นกับโครง
สรา้งพื�นฐานสาํคัญทางสารสนเทศ และผลกระทบดา้นลบต่อองค์
ประกอบที�สาํคัญที�ได้รบัการคุ้มครอง

ต้องอนุญาตใหบุ้คคลและโครงสรา้งพื�นฐานสาํคัญทาง
สารสนเทศ มเีวลาและโอกาสมากเพยีงพอ ในการใหข้อ้มูลเพื�อ
พสิจูน์วา่ไมส่ามารถดําเนินงานตามได ้ รวมทั�งป�ญหาจากขอ้จาํกัด
ทางกฎหมายและเทคนคิ

ขอ้ท้าทายที� 4 การใชค้วามได้เปรยีบเชงิอํานาจในการบงัคับใชพ้ระราชบญัญัตินี�
อํานาจควบคมุเหนือหน่วยงานโครงสรา้งพื�นฐานสาํคัญทางสารสนเทศ
และการบงัคับใหห้นว่ยงานเหล่านี�ต้องรายงานขอ้มูล

NATIONAL
SECURITY

ขอ้หา้มปฏิบติั

5

4

ต้องกําหนดใหม้หีลักประกันที�เหมาะสมและเป�นผลในการจดัการ
กับขอ้มูลสว่นบุคคล ซึ�งหนว่ยงานไดเ้ก็บรวบรวมเพื�อประโยชนใ์น
การสอบสวนป�ญหาภัยคกุคามทางไซเบอร ์พรอ้มกับใชป้ระโยชน์
จากนวตักรรมและความรว่มมอืต้องกําหนดใหม้แีนวปฏิบติัหรอืขั�น
ตอนการดําเนินงานที�เป�นมาตรฐานทั�งในแง่ของอํานาจและหนว่ย
งานที�รบัผดิชอบตามพระราชบญัญติันี�โดยใหส้อดคล้องกับการ
ปฏิบติัที�ดีสดุระหวา่งประเทศอันเป�นที�ยอมรบัของประเทศอื�น ๆ

ต้องประกันวา่นโยบายและการปฏิบติัใด ๆ ตามพระราชบญัญัตินี�
มพีื�นฐานจากการพสิจูนด์ว้ยหลักฐาน มเีหตผุลสนับสนุนชดัเจน
มเีนื�อหาที�เฉพาะเจาะจง รอบดา้น มกีารประกาศใหส้าธารณชน
ทราบและสามารถเขา้ถึงได้

5

ขอ้หา้มปฏิบติั
ต้องไมใ่หอํ้านาจอยา่งกวา้งขวางกับหนว่ยงานของรฐัใด
ๆ ซึ�งไมม่คีวามเป�นอิสระและไมลํ่าเอียง ซึ�งจะทําใหห้น่วยงานนั�น
สามารถจาํแนกได้วา่องค์กรใดถือเป�นโครงสรา้งพื�นฐานสาํคัญทาง
สารสนเทศ
ต้องไมจ่าํแนกวา่ โครงสรา้งพื�นฐานสาํคัญทางสารสนเทศหมายถึง
ทกุสิ�งทกุอยา่งที�เกี�ยวขอ้งกับความมั�นคงของรฐั ความมั�นคงทาง
เศรษฐกิจ ความมั�นคงทางทหาร และความสงบเรยีบรอ้ยภายใน
ประเทศ
ต้องไมกํ่าหนดใหต้้องมกีารรายงานขอ้มูลภัยคกุคามทางไซเบอร์
จนมากเกินไป กรณีที�ยงัไมเ่กิด ‘ความเสี�ยงอยา่งแท้จรงิวา่จะเกิด
อันตราย’
ต้องไมกํ่าหนดพนัธกรณทีี�เครง่ครดัต่อบุคคลและโครงสรา้งพื�น
ฐานสาํคัญทางสารสนเทศอันเป�นเหตใุหต้้องรายงานภัยคกุคาม
ทางไซเบอร ์หรอืต้องปฏิบติัตามคําสั�งใหแ้ก้ไขสถานการณด์งักล่าว
โดยเป�นพนัธกรณีที�ไมส่ามารถปฏิบติัตามไดห้รอืการกําหนดค่า
ปรบัที�สงูและมบีทลงโทษที�รนุแรงเพื�อใหป้ฏิบติัตามพนัธกรณนีั�น
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ขอ้ท้าทายที� 5 การขาดการตรวจสอบและถ่วงดลุ
ภัยคกุคามต่อความมั�นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์การขาดการตรวจสอบ และการใชร้ะบบศาล
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         ขอ้ปฏิบติั

ต้องประกันใหห้น่วยงานและองค์กรตามพระราชบญัญติันี�
มคีวามโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ และใหร้ายงานขอ้มูลการปฏิบติั
งานทกุป� และกําหนดใหม้กีลไกอิสระเพื�อติดตามตรวจสอบองค์กร
โดยประกอบดว้ยตัวแทนจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�เกี�ยวขอ้ง
(รฐับาล ภาคเอกชน คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ ภาค
ประชาสงัคม และผูเ้ชี�ยวชาญ) ทั�งนี�เพื�อติดตามและประเมนิผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานและองค์กรตามพระราชบญัญัตินี�

ต้องกําหนดใหม้ศีาลชาํนญัพเิศษและมผีูพ้พิากษาชาํนญัพเิศษ
ซึ�งมคีวามเชี�ยวชาญที�จาํเป�นดา้นกฎหมายและเทคนิคและมคีวาม
รูเ้กี�ยวกับเนื�อหาและกระบวนการตามพระราชบญัญติันี� เพื�อ
พจิารณาคดแีละกําหนดการเยยีวยา รวมทั�งการมคํีาสั�งคุ้มครอง
ชั�วคราวเมื�อเป�นการปฏิบติัที�มชิอบดว้ยกฎหมาย
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ต้องอนุญาตใหม้กีารสอบสวนตามขอ้รอ้งเรยีน การพจิารณาและ
ติดตามการดําเนนิงาน โดยใหเ้ป�นหน้าที�ของหนว่ยงานที�เป�นอิสระ
จากหลากหลายภาคสว่น ซึ�งทําหน้าที�โดยมสีดัสว่นตัวแทนที�เท่า
เทียมกันระหวา่งที�ปรกึษาของรฐับาล ภาคเอกชน และภาคประชา
สงัคม

ต้องไมใ่หอํ้านาจอยา่งกวา้งขวางกับหน่วยงานและองค์กรตามพ
ระราชบญัญัตินี� อันเป�นเหตใุหข้าดการตรวจสอบและถ่วงดลุใน
กระบวนการตัดสนิใจและการปฏิบติัของหนว่ยงานเหล่านี�

ต้องไมตั่ดสนิใจกําหนดระดบัภัยคกุคาม ความเสยีหายและการ
ชดเชย โดยเป�นการพจิารณาเฉพาะจากคณะรฐัมนตรแีละไมม่กีาร
รบัฟ�งความเหน็จากหนว่ยงานที�เป�นอิสระ ไมลํ่าเอียง หรอืมอํีานาจ
หรอืหากปราศจากความสนับสนุนจากผูต้รวจการแผน่ดนิ

ต้องไมข่ดัขวางไมใ่หม้กีารฟ�องคดต่ีอหนว่ยงานซึ�งใชอํ้านาจอยา่ง
มชิอบมกีารบงัคับใชอ้ยา่งมชิอบ หรอืมกีารปฏิบติัที�เกินขอบเขต
ตามพระราชบญัญติันี� ทั�งนี�โดยใหส้ามารถเขา้ถึงศาล เพื�อคัดค้าน
การดําเนนิงานใด ๆ กับภัยคกุคามทางไซเบอรร์ะดบัรา้ยแรงและ
วกิฤติ

5

ต้องประกันใหม้กีารคุ้มครองบุคคลโดยจาํกัดผลกระทบดา้นลบที�
อาจเกิดขึ�นจากการใชข้อ้มูลอยา่งมชิอบ โดยเป�นขอ้มูลที�จดัเก็บ
มาได้ตามพระราชบญัญัตินี�

ต้องไมอ่นญุาตใหม้กีารนาํขอ้มูลที�จดัเก็บตามพระราชบญัญติันี�
ไปใชเ้พื�อการฟ�องคดตีามกฎหมายอื�น โดยเฉพาะคดหีมิ�นประมาท
หมิ�นประมาททางโฆษณา การดหูมิ�นต่อเจา้พนกังาน และการกระ
ทําความผดิตามพระราชบญัญัติวา่ดว้ยการกระทําความผดิทาง
คอมพวิเตอร์

5

ต้องประกันใหม้กีารจาํแนกมาตรการที�ใชเ้พื�อจดัการกับภัย
คกุคามทางไซเบอรร์ะดบัวกิฤติหลังมกีารขออํานาจศาลและเป�น
การดําเนนิงานที�อยูใ่ต้การตรวจสอบของคณะผูเ้ชี�ยวชาญที�เป�น
อิสระจากหลากหลายภาคสว่น

ต้องไมเ่ขา้ถึงขอ้มูลคอมพวิเตอรต์ามเวลาจรงิ(real time) หรอื
วเิคราะหเ์นื�อหาของขอ้มูล กรณทีี�เป�นการรบัมอืกับภัยคกุคามทาง
ไซเบอรร์ะดบัวกิฤติ และไมด่าํเนนิการใด ๆ หากไมม่กีารขออํานาจ
ศาล
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         ขอ้ปฏิบติั

ต้องกําหนดใหม้กีารเยยีวยาและการชดเชยอยา่งเป�นผล สาํหรบัผู้
เสยีหายจากการประเมนิผลที�ผดิพลาดต่อภัยคกุคามทางไซเบอร์
และการบงัคับใชพ้ระราชบญัญติันี�โดยมชิอบ อันเป�นเหตใุหข้อ้มูล
ของบุคคลดังกล่าวถกูยดึไปอยา่งไมเ่ป�นธรรมและไมเ่หมาะสม
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3 ต้องให้โอกาสในการใหคํ้าอธบิายอยา่งมเีหตผุลหรอืใหม้กีาร
เยยีวยาในกรณีใด ๆซึ�งบุคคลต้องมสีว่นรบัผดิชอบต่อการกระทํา
ที�เกิดขึ�นกับหน่วยงานเอกชนของเขาและเป�นหนว่ยงานที�เขาเป�น
ผูม้อํีานาจตัดสนิใจ

ต้องอนุญาตใหส้ามารถอุทธรณ์บทลงโทษทางอาญาและค่าปรบั
ที�กําหนดขึ�นตามพระราชบญัญัตินี�กรณีที�ผูร้อ้งเรยีนถกูเก็บ
ขอ้มูลและมกีารเป�ดเผยขอ้มูลนั�น เพื�อใหพ้วกเขาไดร้บัการปฏิบติั
ที�เป�นธรรม ได้รบัการชดเชยตามความเสยีหาย และป�องกันไมใ่ห้
เกิดสถานการณ์เชน่นั�นขึ�นอีก

ต้องไมอ่นญุาตใหบุ้คคลหรอืเจา้พนกังานเขา้ถึงขอ้มูลตามที�
กําหนดในพระราชบญัญติันี� ขณะที�ยงัไมม่ภัียคกุคามทางไซเบอร์
อยา่งแท้จรงิ เเละ
ต้องไมข่ดัขวางไมใ่หห้นว่ยงานต้องเยยีวยาเมื�อเกิดการใชอํ้านาจ
อยา่งมชิอบ การนาํกฎหมายไปบงัคับใชอ้ยา่งมชิอบหรอืเป�นการ
ปฏิบติัที�เกินขอบเขตตามพระราชบญัญติันี� โดยเฉพาะการฟ�อง
คดต่ีอศาล เมื�อเกิดภัยคกุคามทางไซเบอรร์ะดบัรา้ยแรงและวกิฤติ
ขึ�น

ต้องไมบ่งัคับใหบุ้คคลต้องรบัผดิชอบต่อการกระทําความผดิของ
นติิบุคคลอันเป�นผลมาจากการปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติั ภาย
หลังตามคําสั�งของนติิบุคคลนั�น

ต้องไมอ่นญุาตใหบุ้คคลหรอืเจา้พนกังานซึ�งสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ตามที�กําหนดในพระราชบญัญัตินี�นําขอ้มูลไปใชใ้นทางที�มชิอบ
หรอืเป�ดเผยขอ้มูลนั�นเพราะความเลินเล่อ ทั�งนี�โดยไมม่กีลไกรบั
ขอ้รอ้งเรยีนเพื�อขอการเยยีวยาที�เป�นผลและสามารถเขา้ถึงได้

ขอ้ท้าทายที� 6 ไมป่ระกันให้มกีารเยยีวยา
การรบัขอ้รอ้งเรยีนและการเยยีวยา การจาํคกุ การสั�งปรบั และการชดเชย

GUILTY

ขอ้หา้มปฏิบติั

ขอ้หา้มปฏิบติั
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contact@manushyafoundation.org facebook.com/ManushyaFdn

twitter.com/ManushyaFdn

www.manushyafoundation.org

เกี�ยวกับ มูลนธิมิานษุยะ
มูลนธิมิานษุยะ ก่อตั�งขึ�นเมื�อป� พ.ศ.2560 ทําหนา้ที�เป�นสะพานเชื�อม ขบัเคลื�อน
เเละเสรมิสรา้งผูน้าํการเปลี�ยนแปลงโดยการเชื�อมต่อมนษุยผ์า่นการสรา้ง
พนัธมติรรว่มกันและมกีารพฒันากลยุทธที์�มุง่ไปที�การสรา้งเสยีงของชุมชน
ท้องถิ�นใหเ้ป�นศูนยก์ลางในการสนบัสนนุสทิธมินษุยชนและการปฏิบติัตาม

พนัธะสญัญาและมาตรฐานด้านสทิธมินษุยชนสากล
 

มูลนธิมิานษุยะเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และความเป�นนํ�าหนึ�งใจเดยีวกันของ
ชุมชนและประชาชนในระดับรากหญ้าเพื�อใหเ้ป�นการรบัรองวา่ชุมชนจะสามารถ
นําเสนอขอ้กังวลของตนเองและจดัหาวธิกีารตเพื�อพฒันาการดํารงชวีติและ

สถานการณส์ทิธมินษุยชนในพื�นที�ได้


