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ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อทําหน้าที่กลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่เผยแพร่ 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๒๐  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ   
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เร่ือง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมาย   

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
“คณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์”  หมายความว่า  คณะกรรมการกลั่นกรอง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์  และคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน  ตามมาตรา  ๒๐   
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 

 

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์คณะหนึ่ง  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการ  จํานวนเจ็ดคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง

ด้านละหนึ่งคน  ดังนี้ 
 (ก) ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด้านสื่อสารมวลชน 
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 (ค) ด้านนิติศาสตร์ 
 (ง) ด้านวัฒนธรรม 
 (จ) ด้านคอมพิวเตอร์   
 (ฉ) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (ช) ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง  (๒)  ต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสามคน   
ให้ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้กองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 

ให้เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง
แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามวรรคหน่ึง  (๒)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติ 
 (ก) เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (ข) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) ลักษณะต้องห้าม 
 (ก) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (ข) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (ค) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (ง) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (จ) ไม่เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดใด  เว้นแต่เป็นความผิด 

อันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 (ฉ) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 (ช) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัตหิน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 

 (ซ) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
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ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ  ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  
เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่อง  หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่   

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ ๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๗  ให้ถือว่าคณะกรรมการ

กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  และให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่
แทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง 

ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการท้ังหมดจึงเป็นองค์ประชุมและให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุม 
ของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร์เก่ียวกับการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกัน

และปราบปรามการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนต่อรัฐมนตรี 

(๒) จัดให้มีสารบบติดตามผลของคําสั่งและผลการพิจารณาของศาลเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขลักษณะของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

(๓) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์   
ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่เผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบอื่นใด 

(๔) กําหนดแนวทางและลักษณะข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๕) ตรวจสอบ  ติดตาม  และกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่เผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใด 
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(๖) รวบรวมพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่เผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใด   

(๗) มอบหมายและประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อย่ืนคําร้องพร้อมพยานหลักฐาน 
ต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอให้มีคําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มีลักษณะ 
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

(๘) มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการใด ๆ  อันจําเป็นเพื่อระงับการทําให้แพร่หลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   

(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  หรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน 

 
 

ข้อ ๑๑ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้านขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ  โดยแต่ละคณะประกอบด้วย 

(๑) ผู้ที่ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการ  จํานวนเจ็ดคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง

ด้านละหนึ่งคน  ดังนี้ 
 (ก) ด้านสิทธิมนุษยชน 
 (ข) ด้านสื่อสารมวลชน 
 (ค) ด้านนิติศาสตร์ 
 (ง) ด้านวัฒนธรรม 
 (จ) ด้านคอมพิวเตอร์  หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (ฉ) ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 (ช) ด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง  (๒)  ต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสามคน   
ให้ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้กองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 

ให้เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 
ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง
แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  มาใช้กับ
การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอและแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
เฉพาะด้านโดยอนุโลม 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ให้นําความในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับกับคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน  มีอํานาจหน้าที่  ตามข้อ  ๑๐  
(๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙) 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๑๓ เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับการร้องเรียนว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบอื่นใด  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
เพื่อให้ได้ข้อยุติว่า  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน  หรือไม่  อย่างไร  และสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐาน 
ต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์  หรือไม่   

ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามแนวทางและลักษณะข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐  (๔)  โดยให้ยึดถือตามแนวคําพิพากษาของ  
ศาลฎีกาประกอบบริบทของสังคมไทยเป็นสําคัญ 

ให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์พิจารณาเร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า  
แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน 

หมวด  ๔ 
เบ็ตเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้านได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๑๕ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัตติามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 


