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(ราง)  
กําหนดการสัมมนา 

เรื่อง “DRAFTING COMPREHENSIVE LAWS TO COMBAT CYBERCRIME”  
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2547   

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หลักส่ี   
จัดโดย  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และ 

 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

รวมกับ 
สํานักงานศาลยุติธรรม  
สํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
สภาทนายความ 
สนับสนุนโดย 

U.S. Department of Justice 
Embassy of the United States of America 

-------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โดยเหตุท่ี ปจจุบันรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. …. ของประเทศไทย
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว และเตรียมนําเสนอเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนของ
กระบวนการนิติบัญญัติตอไป  

ดังนั้น เพ่ือใหการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวในกระบวนการนิติบัญญัติเปนไปอยางรอบคอบ มีเนื้อหาที่
สมบูรณ และสอดคลองกับแนวทางของตางประเทศมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนที่จะตองมีการรับฟงความคิดเห็นในเชิงเปรียบเทียบ
กับบทบัญญัติตามแนวทางของตางประเทศ รวมถึงประเด็นปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย ท้ังนี้ เพ่ือ
นําขอคิดและขอสังเกตตางๆ มาศึกษาและประกอบการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติตอไป  
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือนําเสนอสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร พ.ศ. …. ของประเทศ
ไทย ซึ่งผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 2.2 เพ่ือเรียนรูประสบการณจากตางประเทศในการยกรางกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร และกลไกการ
ใชบังคับในทางปฏิบัติ เพ่ือนําขอคิดหรือขอสังเกตมาประกอบการพิจารณากฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติตอไป 
 2.3 เพ่ือสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและตางประเทศ อันจะเปนประโยชนตอไปในอนาคต 
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3. กลุมเปาหมาย 
  ผูเขารวมการเสวนา ประมาณ 600 คน ไดแก 

• ผูพิพากษา      ประมาณ 200 คน 
• อัยการ      ประมาณ 100 คน 
• เจาหนาท่ีตํารวจ      ประมาณ 100 คน 
• นักกฎหมายจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ประมาณ 100 คน 
• นักเทคโนโลยีและผูท่ีเก่ียวของจากภาครัฐและเอกชน  ประมาณ 100 คน 

 
4. รูปแบบการจัดงาน  

เปนการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ โดยวิทยากรจากประเทศไทยและตางประเทศ 
 
5. วัน เวลา สถานที่ 
 วันจันทรท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2547  

เวลา 08.00 –17.30 น.  
            ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หลักส่ี   
 
6. หนวยงานที่จัด 

• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
• กระทรวงยุติธรรม 
• สํานักงานศาลยุติธรรม  
• สํานักงานอัยการสูงสุด 
• สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
• สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
• สภาทนายความ  
• ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
7. หนวยงานที่ใหการสนับสนุน 

• US Department of Justice 
• US Embassy 
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8. กําหนดการ 
 
วันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2547 
 
เวลา หัวขอ สาระสําคัญ 

8:30-9:00 ลงทะเบียน   
9:00-9:30 Opening Remarks 

โดย    – รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ไทย] 
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม [ไทย] 
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี [ไทย] 
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ 

         - สถานทูตสหรัฐประจําประเทศไทย 
9:30-9:45 พัก  
9:45-10:00 กําหนดการและวัตถุประสงคของการจัดสัมมนา Discussion of the agenda and the 

overall goals of the conference  
10:00-10:45 “Thai perspective on cybercrime and cybercrime laws” 

โดย  ดร. ทวีศักดิ์  กออนันตกูล 
       ผอ.เนคเทค 

Presentation regarding the cybercrime 
law issues facing Thailand 

10:45-11:15 “Migration of Traditional Crime to Computer Networks” Traditional Crimes in the 21st Century:  
a review of the ways in which 
traditional crimes are committed over 
the Internet or have a “online” 
component 

11.15-11:45 “The Rise of New Kinds of Crime on Computer Networks” The computer as a victim:  a summary 
of types of criminality that did not exist 
before the advent of the Internet 

11:45-1:00 รับประทานอาหารกลางวัน  
1:00-2:15 “Introduction to Computer Network Technology” Where is the digital evidence?  An 

overview of electronic evidence and 
why it matters for criminal 
investigations 

2:15-2:30 “Warriors of the Net (Video)” An animated, visual representation of 
IP addressing and routing on 
computer networks 

2:30-2:45 พัก  
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2:45-3:45 “Anatomy of an Investigation:  the Lowe’s Bombing and 
Extortion Case” 

A step-by-step description of an FBI 
investigation into bombings at Lowe’s 
Department Stores in the United States 

3:45-4:45 “The Draft Thai Cybercrime Bill” A presentation on the various 
provisions of the draft cybercrime bill  

4:45-5:00 พัก  
5:00-5:45 “Overview of the Convention on CyberCrime (2001)” Discussion of the types of laws 

covered by the Convention on 
Cybercrime 

5:45 จบการสัมมนาวันแรก  
 
 
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2547 
 

เวลา หัวขอ สาระสําคัญ 
9:00-9:30 “General Principles for Drafting Cybercrime Laws” A discussion of some principles that 

apply to drafting cybercrime laws 
generally 

9:30-11:00 “Components of Substantive Network Crime Laws: How to 
Criminalize Attacks on Computer Networks and 
Information (Part 1) 

A discussion of the basic requirements 
for a comprehensive law to criminalize 
attacks on computer networks 

11:00-11:15 พัก  
11:15-12:30 “Components of Substantive Network Crime Laws (Part 2)” (Continued) 
12:30-1:45 รับประทานอาหารกลางวัน  
1:45-3:30 “Drafting Procedural Laws: Empowering Law Enforcement 

with Legal Tools Needed to Investigate and Deter 
Cybercrime” 

A discussion of the considerations 
when drafting laws for the gathering of 
electronic evidence 

3:30-3:45 พัก  
3:45-4:30 “International Cooperation in Cybercrime Investigations” A discussion of the need for close and 

rapid cooperation between countries 
in order to solve computer crimes 

4:45-5:15 ถาม-ตอบ  
5:15-5:30 กลาวสรุป  
5:30 ปดการสัมมนา  
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