
(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๑ 
 

 
(ร่าง) 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พ.ศ. .... 

--------------------------------------------- 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าหน้าที่
กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... อันเป็นบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา .... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม          
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ ………………………………………. 
ลงวันที่ ………………………………. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

----------------------------------------- 
 
ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์กลาง” 

ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานกรรมการ 

 หรือรองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย 
(๒)       กรรมการ 

       
(๓)       กรรมการ 

 (ผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง) 
(๔)       กรรมการ 

 (ผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง) 
ให้ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็น

กรรมการและเลขานุการ 
ให้เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 



(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๒ 
 

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์กลาง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือ

ป้องกันและปราบปรามการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) แต่งตั้ งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือก าหนดมาตรการในการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนที่เผยแพร่
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใด 

(๓) ก าหนดลักษณะข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 

(๔) ตรวจสอบ ติดตาม และกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนที่เผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใด 

(๕) รวบรวมพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนที่เผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใด  

(๖) มอบหมายและประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือยื่นค าร้องพร้อมพยานหลักฐาน
ต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อขอให้มีค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มีลักษณะขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

(๗) มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นเพ่ือระงับซึ่งการเผยแพร่
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใด 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือ
ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน คณะหนึ่งหรือหลายคณะ 
โดยแต่ละคณะใหม้ีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

(๑)       ประธานกรรมการ 
       

(๒)       กรรมการ 
       

(๓)       กรรมการ 
 (ผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง) 

(๔)       กรรมการ 
 (ผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง) 

ให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานในกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการแต่ละคณะ 

ให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน มีอ านาจหน้าที่ตาม ข้อ ๔ (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
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๓ 
 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์กลาง ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
ตามอัตราค่า ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานกรรมการ   เดือนละ .................... บาท 
(๒) กรรมการและเลขานุการ  เดือนละ .................... บาท 
(๓) ผู้ช่วยเลขานุการ   เดือนละ .................... บาท 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน ได้รับค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนตามอัตราค่า ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานกรรมการ   เดือนละ .................... บาท 
(๒) กรรมการและเลขานุการ  เดือนละ .................... บาท 
(๓) ผู้ช่วยเลขานุการ   เดือนละ .................... บาท 
ขอ้ ๘ กรณีที่กรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์รายใดมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในเดือนใด   

ให้งดจ่ายค่าตอบแทนในเดือนนั้น 
 

หมวด ๒ 
กระบวนการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

----------------------------------------- 
 

ข้อ ๙ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใด ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบและติดตามเนื้อหาของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใด 

(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนที่เผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใด 

(๓) เรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบ  
การพิจารณา 

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาหรือเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ พิจารณาเอกสารหรือ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มี
ลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ
อ่ืนใด ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์มีค าสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือขอให้มีค าสั่งระงับการท าให้
แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

 
 
 



(ร่าง) ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๔ 
 

  ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
รับทราบการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใดด้วยการร้องเรียนจากประชาชน หน่วยงานรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชน ให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
   

หมวด ๓ 
เบ็ตเตล็ด 

----------------------------------------- 
 

ข้อ ๑๒ ในการปฏิบัติหน้ าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
  

ประกาศ ณ วันที่      เดือน...................... พ.ศ.  .... 
 
 
 
 

    (                             ) 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 


