
(ร่าง) ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๑ 
 

(ร่าง) 
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ให้บริการ 

พ.ศ. .... 
--------------------------------------------- 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการ
ทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ให้บริการตามท่ีศาลได้มีคําสั่งให้
ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดแล้ว ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ     
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย       
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... อันเป็นบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา .... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้    
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง 
หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ให้บริการ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

----------------------------------------- 
 
ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการ

ทํางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์
หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าท่ีประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดา 
ท่ีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ด้วย 
 
 

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
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๒ 
 

(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย
ประการอ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
“ผู้ใช้บรกิาร” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ     

ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์                    

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเองหรือสั่งให้ผู้ให้
บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ 

ในการสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะสั่งในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดก็ได้ แต่การ
สั่งเช่นว่าน้ันจะต้องไม่เป็นการสร้างภาระหรือส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้ให้บริการเกินสมควร 

เพ่ือประโยชน์ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้โดยถูกต้อง 
ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กําหนด และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและการตรวจสอบสถานะของการ
ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและเพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันเอง โดยอาจเช่ือมโยง
ระบบดังกล่าวเข้ากับระบบการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการในแต่
ละรายโดยความยินยอมของผู้ให้บริการก็ได้ แต่ระบบเช่นว่านั้นจะต้องไม่สร้างภาระหรือไปรบกวนหรือ
ส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้ให้บริการและสิทธิอันชอบธรรมของผู้ใช้บริการเกินสมควร 

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์      
ให้สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจาก
ระบบตามวรรคสามไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๒ 
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การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ของพนักงานเจ้าหน้าที ่

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

 
ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๔ หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือ

ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันเอง ให้กระทําในทันทีท่ีได้รับสําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลท่ีปรากฏ     
ให้เห็นคําสั่งศาลและรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งท่ีอยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Uniform 
Resource Locator : URL) เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทําการระงับ      
การทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเม่ือเหตุจําเป็นดังกล่าวได้สิ้นสุดลง แต่ต้องไม่เกินกว่าเจ็ดวัน 

ให้เป็นหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนท่ีจะ
ทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ัน รวมทั้งการบันทึกผลการระงับการทําให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ลงในระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใดที่กระทรวงดิจิทัล              
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจัดไว้ให้ 

ข้อ ๖ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นอันสมควร หรือกรณีที่ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนหรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน ก่อนท่ีจะทําการระงับการทําให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันไว้เท่าท่ีจําเป็น
ก็ได้ ท้ังนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรีบส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีจัดเก็บไว้ดังกล่าวไปยังพนักงานสอบสวน
หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป 

 
หมวด ๓ 

การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ของผู้ใหบ้ริการ 

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

 
ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ ๔ ในการสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดทําคําสั่ง โดยภายในคําสั่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) สําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลที่ปรากฏให้เห็นคําสั่งศาลและรายการของ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งท่ีอยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Uniform Resource Locator : URL)        
ซ่ึงศาลถือว่าเป็นความผิดและมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น 

(๒) ระบุระยะเวลาว่าจะให้ผู้ให้บริการดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในส่วนใด และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเม่ือใด 

(๓) เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ซ่ึงผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว 
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คําส่ังให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตามแบบ 
ดทร. ๑ ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๘ เม่ือผู้ให้บริการได้รับคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
จากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ต้องดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในทันทีท่ีได้รับคําสั่ง แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาท่ี
ระบุไว้ในคําสั่ง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันสมควรซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีอนุญาตให้ดําเนินการเกินกว่า
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในคําสั่ง แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ให้ดําเนินการ
ด้วยมาตรการทางเทคนิคใดๆ (Technical Measures) ที่ได้มาตรฐานเพ่ือให้บังเกิดผลตามคําสั่งศาล  

 
หมวด ๔ 
เบ็ตเตล็ด 

----------------------------------------- 
 
ข้อ ๙ กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคําสั่งศาลที่สั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้คําสั่งเพ่ือให้ผู้ให้บริการยุติการระงับการทําให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามแบบ ดทร. ๒ ท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๑๐ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศน้ี 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี      เดือน...................... พ.ศ.  .... 
 
 
 

    (                             ) 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๕ 
 

แบบ ดทร. ๑ 

 
คําสั่งให้ระงับการทําให้แพรห่ลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
………………………………..… 

 
ด้วยศาลมีคําสั่ง เม่ือวันท่ี ................................................ ให้ระงับการทําให้แพร่หลาย/ลบ     

ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐        
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังปรากฏตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(Uniform Resource Locator) จํานวน................................. URLs   

คดีหมายเลขดําท่ี   .................................. /๒๕..  
คดีหมายเลขแดงท่ี .................................. /๒๕..  
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... พนักงานเจ้าหน้าท่ีจึงมีคําสั่งให้..........................................................................         
ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติน้ี ดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลาย/ลบ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังปรากฏ
ตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งท่ีอยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Uniform Resource Locator)        
ในสําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลที่แนบมาพร้อมกับคําสั่งนี้ในทันทีท่ีได้รับคําสั่ง แต่ไม่เกินวันท่ี
.......................................  ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเป็นอันสมควรซ่ึงทําให้ไม่อาจดําเนินการตามคําสั่งนี้ได้ ขอให้ท่านแจ้ง
ไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีปรากฏด้านล่างนี้ 

สั่ง ณ วันที่ .. เดือน ..................... พ.ศ. .... 
  (ลงช่ือ) 

(................................................) 
 ตําแหน่งงาน................................... 

                                                    พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
                                        ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ช่ือหน่วยงาน และสังกัด เช่น สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม สํานักกฎหมาย 
โทร.   ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๖๓ โทรสาร    ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๑๓ 
E-mail : xxx@xxx.xxx  

หมายเหตุ ให้ฆา่คําว่า “ระงับ” หรือ “ลบ” แล้วแต่กรณี เพ่ือให้ตรงกับคําส่ังศาล 



(ร่าง) ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 

๖ 
 

แบบ ดทร. ๒ 

 
คําสั่งให้ยุติการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
………………………………..… 

 
ด้วยศาลมีคําสั่ง เม่ือวันที่ ..................................ให้เพิกถอนการระงับการทําให้แพร่หลาย     

ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐        
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังปรากฏตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(Uniform Resource Locator) จํานวน................................. URLs   

คดีหมายเลขดําท่ี   .................................. /๒๕..  
คดีหมายเลขแดงท่ี .................................. /๒๕..  
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... พนักงานเจ้าหน้าท่ีจึงมีคําสั่งให้..........................................................................         
ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติน้ี ยุติการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังปรากฏตาม
รายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งท่ีอยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Uniform Resource Locator)               
ในสําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลที่แนบมาพร้อมกับคําสั่งนี้ในทันทีท่ีได้รับคําสั่ง แต่ไม่เกินวันท่ี
.......................................  ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเป็นอันสมควรซ่ึงทําให้ไม่อาจดําเนินการตามคําสั่งนี้ได้ ขอให้ท่านแจ้ง
ไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีปรากฏด้านล่างนี้ 

 
สั่ง ณ วันที่ .. เดือน ..................... พ.ศ. .... 
  (ลงช่ือ) 

(................................................) 
 ตําแหน่งงาน................................... 

                                                    พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
                                        ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ช่ือหน่วยงาน และสังกัด เช่น สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม สํานักกฎหมาย 
โทร.   ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๖๓ โทรสาร    ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๑๓ 
E-mail : xxx@xxx.xxx  


