
ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.วา่ดว้ยการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
พ.ศ. … 
(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2561 – 25 มีนาคม 2561) 
เครือข่ายพลเมืองเน็ต 25 มีนาคม 2561 

1. นิยาม “ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์” ท่ีควรเจาะจงถึงสภาวะของ
ระบบคอมพิวเตอร์ และภยัคุกคามต่อตวัระบบหรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

ร่างฯ มาตรา 3 ระบวุ่า 
• “ไซเบอร์” หมายความว่า กิจกรรมที่เกีย่วข้องกบัเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ระบบ

คอมพวิเตอร์การสือ่สารข้อมลูคอมพวิเตอร์ และข้อมลูคอมพวิเตอร์ 
“ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์” หมายความว่า มาตรการและการด าเนินการเพือ่
ปกป้อง ป้องกนั การสง่เสริม เพือ่รับมือและแก้ไขสถานการณ์ด้านภยัคกุคามที่จะสง่ผล
ต่อไซเบอร์ โดยเฉพาะการให้บริการด้านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ อนิเทอร์เน็ต 
โครงข่ายโทรคมนาคม การให้บริการดาวเทียม ระบบกิจการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
ระบบกิจการสาธารณะส าคญั ซึ่งเป็นเครือข่ายในระดบัประเทศ เพือ่มิให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมัน่คงของชาติ ความมัน่คงทางการทหารความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
และความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
 

เสนอแก้ไขเป็น 

• “ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ” หมายความว่า สภาวะที่เครือข่าย
คอมพวิเตอร์ ระบบเครือข่าย การสื่อสารข้อมูลคอมพวิเตอร์ และ
ข้อมูลคอมพวิเตอร์ ระดบัประเทศที่ให้บริการสาธารณูปโภคพืน้ฐานและกิจการ
สาธารณะส าคญั มีความพร้อมใช้ ไม่มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และมี
ความคงสภาพตามที่ถูกก าหนดไว้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ชาต ิความมั่นคงทางการทหาร ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

 
ร่างมาตรา 5 ระบุว่า 
• มาตรา 5 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติต้องด าเนินการ เพือ่ปกป้อง 

รับมือ ป้องกนัและลดความเสีย่งจากสถานการณ์ภยัคกุคามทางไซเบอร์อนักระทบต่อ
ความมัน่คงของชาติทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งครอบคลมุถึง ความมัน่คง



ทางเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และอาจสง่ผลกระทบต่อความมัน่คง
ทางทหาร หรือที่สง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อความมัน่คงของประเทศทางไซเบอร์
ในภาพรวม ให้มีความเป็นเอกภาพ โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกบักรอบนโยบาย
และแผนแม่บทที่เกี่ยวกบัการพฒันาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมของคณะกรรมการ
ดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และกรอบนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกบั
การรักษาความมัน่คงของสภาความมัน่คงแหง่ชาติ ซึง่เห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี 
 

เสนอแก้ไขเป็น 

• มาตรา 5 การรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาตต้ิองด าเนินการ เพื่อ
ปกป้อง รับมือ ป้องกัน ลดความเสี่ยง และลดความเสียหายจากสถานการณ์ภยั
คุกคามอนักระทบต่อความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิทัง้จากภายในและ
ภายนอกประเทศ ให้มีความเป็นเอกภาพ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับกรอบ
นโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
คณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและกรอบนโยบายและ
แผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาตขิองสภาความมั่นคง
แห่งชาต ิซึ่งเหน็ชอบโดยคณะรัฐมนตรี 

 
เหตผุล 

• ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ เป็นสภาวะพงึประสงค์ที่ระบบท างานไม่ติดขดั สว่น
มาตรการคือวิธีการเพือ่รักษาให้มีสภาวะดงักลา่ว 

• รวมนิยาม “ไซเบอร์” และ “ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์” เข้าด้วยกนั โดยใช้ค าว่า 
“ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ” เพือ่ความเจาะจง แทนค าว่า “ความมัน่คง
ของประเทศทางไซเบอร์” ซึ่งจะถกูใช้ในมาตราอืน่ๆ  ด้วย 
 

2. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
ร่างมาตรา 6 (3) ระบวุ่า 
• (3) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุจิ านวนไม่เกินเจ็ดคน ซึง่คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้จากบคุคลซึง่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจกัษ์ด้านด้านการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ด้านนิติศาสตร์ ด้านการ
ท าคดีการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
โทรคมนาคม หรือดาวเทียม ด้านการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอืน่ที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 



 
เสนอแก้ไขเป็น 
• (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนเจด็คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้จากบุคคลซึ่งมี

ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจกัษ์ ในด้าน (ก) การรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ การประกันสารสนเทศ (ข) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือดาวเทยีม การบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค) นิตศิาสตร์ การตรวจพสิูจน์พยานหลักฐานทางคอมพวิเตอร์ (ง) 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (จ) ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิย่าง
น้อยหน่ึงคนจากด้าน (ก) อย่างน้อยหน่ึงคนจากด้าน (ข) อย่างน้อยหน่ึงคนจาก
ด้าน (ค) และอย่างน้อยหน่ึงคนจากด้าน (ง) 

 
เหตผุล 
• เพิม่ด้านการประกนัสารสนเทศ (information assurance) และด้านการคุ้มครองข้อมลู

สว่นบคุคล ซึ่งเป็นแง่มมุส าคญัของความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (ความลบัและ
ความคงสภาพของข้อมลู) 

• ก าหนดสดัสว่นขัน้ต ่าของผู้ทรงคณุวฒุจิากด้านต่างๆ 
 

3. หนา้ท่ีและอ านาจของคณะกรรมการในการเสนอแนะและให้ความเห็น 
ร่างฯ มาตรา 7 (6) ระบวุ่าให้คณะกรรมการ มีหน้าที่และอ านาจ ดงัต่อไปนี ้
• (6) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

หรือคณะรัฐมนตรีในการพจิารณาอนมุตัิแผนงาน โครงการ หรือการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานของรัฐ และการพจิารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อขดัข้องต่าง ๆ 
รวมถึงการจดัให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีความเกีย่วข้องกบัการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ เพือ่ให้การด าเนินการปกป้อง รับมือ ป้องกนัและลดความเสีย่งจาก
สถานการณ์ภยัคกุคามทางไซเบอร์อนักระทบต่อความมัน่คงของชาติทัง้จากภายในและ
ภายนอกประเทศให้มีความมัน่คงและยัง่ยืน 

 
เสนอแก้ไขเป็น 
• (6) เสนอแนะและให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรีในการพจิารณาอนุมัติ
แผนงาน โครงการ หรือการปฏบิตังิานของหน่วยงานของรัฐ และการพจิารณา



แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมถึงการจดัให้มีหรือปรับปรุง
กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิ
เพื่อให้การด าเนินการปกป้อง รับมือ ป้องกัน ลดความเสี่ยง และลดความ
เสียหายจากสถานการณ์ภยัคุกคามอนักระทบต่อความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์
แห่งชาตทิัง้จากภายในและภายนอกประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน 

 
เหตผุล 

• เนื่องจากร่างมาตรา 5 ระบใุห้ “การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติต้อง
ด าเนินการ […] โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกบักรอบนโยบายและแผนแม่บทที่
เกี่ยวกบัการพฒันาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมของคณะกรรมการดิจิทลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และกรอบนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกบัการรักษา
ความมัน่คงของสภาความมัน่คงแห่งชาติ” และร่างมาตรา 7 ระบใุห้คณะกรรมการมี
หน้าที่และอ านาจเสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ แต่ยงัไม่ได้เขียนให้มีหน้าที่และอ านาจเสนอแนะให้ความเห็นต่อสภา
ความมัน่คงแห่งชาติในแบบเดยีวกนั 

• ควรให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นต่อสภาความมัน่คง เนื่องจากคณะกรรมการ
ต้องท างานให้สอดคล้องกบักรอบนโยบายจากสภาความมัน่คงจึงควรมีช่องทางในการ
สือ่สารทัง้สองทิศทาง จากสภาความมัน่คงสูค่ณะกรรมการ และจากคณะกรรมการสู่
สภาความมัน่คง 
 

4. อ านาจและหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นโดยดว้ยวธีิพิเศษตามมาตรา 50 
ร่างระบฯุ ว่า 
• มาตรา 50 เพือ่ประโยชน์ในการประสานงานหรือการปฏิบตัิการให้เจ้าหน้าที่ของ

กระทรวงกลาโหม ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบตัิภารกิจเพือ่ตอบสนองและรับมือกบั
ภยัคกุคามไซเบอร์ที่กระทบต่อความมัน่คงทางทหารเป็นพนกังานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี ้
 

เสนอแก้ไขเป็น 

• มาตรา 50 ในกรณีจ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรือการปฏบิตักิาร 
ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบ
คอมพวิเตอร์หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศและมีคุณสมบตัิ
ตามที่รัฐมนตรีก าหนด และได้รับมอบหมายในการปฏบิตัภิารกิจเพื่อตอบสนอง



และรับมือกับภยัคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาตทิี่กระทบต่อ
ความมั่นคงทางทหาร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏบิตัหิน้าที่ตาม
พระราชบญัญัตนีิ ้ทัง้นีใ้ห้มีอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบญัญัตนีิเ้ฉพาะใน
ส่วนที่กระทบความมั่นคงทางทหารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเท่านัน้ 

 
เหตผุล 
• เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 50 จะเป็นพนกังานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนกังานตามประมวล

กฎหมายอาญา (มาตรา 50) และอาจได้รับค่าตอบแทนพเิศษตามที่รัฐมนตรีก าหนด  
(มาตรา 49) จึงควรจะมีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 49 

• เนื่องจากการมอบหมายภารกจิแก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ไม่ได้ท าโดยรัฐมนตรี
ตามพระราชบญัญัตินี ้จึงควรจ ากดัอ านาจและหน้าทีใ่ห้มีเฉพาะในสว่นที่เกี่ยวกบั
ภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมายเท่านัน้ (ลกัษณะเดียวกบัมาตรา 23 วรรคสี ่ของ พ.ร.บ.การ
สอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. 2547) 

 

5. เง่ือนไขในการใช้อ านาจและการตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ี
ในมาตรา 47 

ร่างฯ มาตรา 47 ระบวุ่า 
• มาตรา 47 เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี ้ให้พนกังาน

เจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นหนงัสอืจากเลขาธิการ มีอ านาจดงัต่อไปนี  ้
(1) มีหนงัสอืสอบถามหรือเรียกให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบคุคลใดๆ 
มาให้ถ้อยค า สง่ค าชีแ้จงเป็นหนงัสอื หรือสง่บญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานใดๆ มาเพือ่
ตรวจสอบหรือให้ข้อมลูเพือ่ประโยชน์ในการปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัตนิี ้
(2) มีหนงัสอืขอให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบคุคลใดๆ ด าเนินการเพือ่
ประโยชน์แห่งการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(3) เข้าถึงข้อมลูการติดต่อสือ่สารทัง้ทางไปรษณีย์ โทรศพัท์ โทรสาร คอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์ในการสือ่สารสือ่อเิลก็ทรอนิกสห์รือสือ่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใด หรือด าเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบตัิการเพือ่การ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์และระงบัยบัยัง้ความเสยีหายที่จะเกิดขึน้ ทัง้นี ้ใน
การปฏิบตัิการของพนกังานเจ้าหน้าที่ดงักลา่ว ให้ยื่นค าร้องเพือ่ขอค าสัง่ศาลในการ
ปฏิบตัิการตามหน้าที่และอ านาจแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหากไม่ด าเนินการในทนัทจีะ
เกิดความเสยีหายอย่างร้ายแรงให้พนกังานเจ้าหน้าที่โดยอนมุตัิของคณะกรรมการ 
ด าเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว 



 
ในกรณีที่ภาคเอกชนไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่พนกังานเจ้าหน้าที่ที่ขอความร่วมมือ ให้เสนอ
คณะกรรมการ พจิารณา เพือ่เสนอให้หน่วยงานรัฐที่มหีน้าที่ก ากบัดแูล พจิารณาลงโทษ
โดยใช้อ านาจตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบัอืน่ใดที่มีอยู่ 
 
การด าเนินการตาม (3) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  

 
เสนอแก้ไขเป็น 

• มาตรา 47 เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญัตนีิ ้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีอ านาจดงัต่อไปนี ้
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ
บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค า ส่งค าชีแ้จงเป็นหนังสือ หรือส่งบญัชี เอกสาร หรือ
หลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏบิตักิาร
ตามพระราชบญัญัตนีิ ้
(2) มีหนังสือขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคล
ใดๆ ด าเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการ 
(3) เข้าถึงข้อมูลการตดิต่อสื่อสารทัง้ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 
คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออเิล็กทรอนิกส์หรือสื่อ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด หรือด าเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏบิตักิารเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
และระงบัยับยัง้ความเสียหายที่จะเกิดขึน้ ทัง้นีใ้นการปฏบิตักิารของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดงักล่าว ให้ยื่นค าร้องโดยระบุเหตุผล ผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลหรือ
อุปกรณ์ และความจ าเป็น ต่ออธิบดผีู้พพิากษาศาลอาญาเพื่อขอค าสั่งศาลใน
การปฏบิตักิารตามหน้าที่และอ านาจ 
 
ในกรณีที่ภาคเอกชนไม่ปฏบิตัติามที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามหรือขอความ
ร่วมมือตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคณะกรรมการ
พจิารณาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ก ากับดแูลหน่วยงานเอกชนดงักล่าว
ได้รับทราบ 
 
การพจิารณาออกค าสั่งศาลตามวรรคหน่ึง (3) ให้อธิบดผีู้พพิากษาศาลอาญาสั่ง
อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวันโดยก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ โดยให้อธิบดี
ผู้พพิากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจ าเป็นดงัต่อไปนี ้



(1) มีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีภยัคุกคามหรือจะมีภยัคุกคามที่จะกระทบต่อความ
มั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ 
(2) มีเหตุอนัควรเช่ือว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถใช้ยับยัง้ภยัคุกคามความ
มั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาตดิงักล่าวได้ 
(3) มาตรการตามค าร้อง และขอบเขตและระยะเวลาของมาตรการดงักล่าว ได้
สัดส่วนกับขนาดและความร้ายแรงของภยัคุกคาม และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ยื่น
ค าร้องสามารถจ ากัดการด าเนินมาตรการให้อยู่ในขอบเขตและระยะเวลาตามที่
ร้องขอได้ 
(4) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 
 
ภายหลังที่ศาลมีค าสั่ง หากปรากฏข้อเทจ็จริงว่าเหตุผลความจ าเป็นไม่เป็นไป
ตามที่ระบุ หรือพฤตกิารณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือภยัคุกคามต่อความมั่นคง
ปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาตติามค าร้องในวรรคหน่ึง (3) ได้สิน้สุดลง อธิบดผีู้
พพิากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งได้ตามที่เหน็สมควร 
 
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าหากไม่ด าเนินการตามวรรค
หน่ึง (3) ในทนัทจีะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
อย่างร้ายแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัตขิองคณะกรรมการ ด าเนินการไป
ก่อนเฉพาะเท่าที่จ าเป็น แล้วรายงานให้อธิบดผีู้พพิากษาศาลอาญาทราบ
โดยเร็วภายในยี่สิบสี่ ช่ัวโมง 
 
การด าเนินมาตรการตามวรรคหน่ึง (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด โดยให้รายงานผลการด าเนินมาตรการต่ออธิบดผีู้
พพิากษาศาลอาญาทุกสิบห้าวัน 
 
บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหน่ึง ให้เก็บรักษาเฉพาะข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับภยัคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาตซิึ่งได้รับอนุญาต
ตามวรรคหน่ึง และให้ใช้ประโยชน์ในการรักษาหรือยับยัง้ภยัคุกคามหรือใช้เป็น
พยานหลักฐานถึงภยัคุกคามดงักล่าวเท่านัน้ ส่วนข้อมูลข่าวสารอื่นให้ท าลาย
เสียทัง้สิน้ และให้แจ้งถึงการท าลายดงักล่าวกับอธิบดผีู้พพิากษาศาลอาญาหรือ
ผู้พพิากษาหวัหน้าศาลจงัหวัดทราบ 

 
เหตผุล 
• มาตรา 54 ได้ก าหนดโทษส าหรับการไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ในมาตรา 47 ไว้แล้ว จึงไม่ควร

ก าหนดโทษซ า้อกีในมาตรา 47 



• เพิม่ข้อพจิารณาถึงผลกระทบถงึสทิธิและความจ าเป็น เพือ่ให้ศาลพจิารณาในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจ (ลกัษณะเดยีวกบัมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพเิศษ 
พ.ศ. 2547 และตามหลกัความจ าเป็นและได้สดัสว่น) 

• เพิม่เร่ืองการท าลายเอกสารแลข้อมลูที่ไม่เกี่ยวข้องกบัภยัคกุคาม (ลกัษณะเดยีวกบั
มาตรา 25 ของ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. 2547 และร่างประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา มาตรา 105/1 วรรค 7) 


	ความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. … (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 – 25 มีนาคม 2561)
	1. นิยาม “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ที่ควรเจาะจงถึงสภาวะของระบบคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามต่อตัวระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
	2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
	3. หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการในการเสนอแนะและให้ความเห็น
	4. อำนาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นโดยด้วยวิธีพิเศษตามมาตรา 50
	5. เงื่อนไขในการใช้อำนาจและการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในมาตรา 47

