


ชื่อหนังสือ	 กฎหมายดิจิทัล
รวบรวมโดย	 ส�านักกฎหมาย	ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
	 อาคารเดอะ	ไนน์	ทาวเวอร์	แกรนด์	พระรามเก้า	(อาคารบี)	ชั้น	๒๐-๒๒ 
	 เลขที่	๓๓/๔	ถนนพระราม	๙	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	๑๐๓๑๐
โทรศัพท์	 ๐	๒๑๒๓	๑๒๓๔	
โทรสาร	 ๐	๒๑๒๓	๑๒๐๐	
เว็บไซต์ www.etda.or.th
	 http://ictlawcenter.etda.or.th
	 www.facebook.com/ictlawcenter
ISBN (e-Book)	๙๗๘-๖๑๖-๗๙๕๖-๔๗-3
พิมพ์ครั้งที่	 ๑	(สิงหาคม	๒๕๖๒)	 	จ�านวน	๑,๐๐๐	เล่ม

แหล่งที่มา	 ราชกิจจานุเบกษา
ราคา	 ๓๐๐	บาท







4สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์



ปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมทางออนไลน์มีความหมายครอบคลุมทั้งพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government) ซึ่งนับวัน
มปีริมาณการใช้งานเพ่ิมมากขึน้และมบีทบาทอย่างมากในการใช้ชวีติประจ�าวนั ดงันัน้ เพือ่ผลกัดนัให้
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมทางออนไลน์เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนนโยบาย 
การพัฒนาเศรษฐกจิดิจทิลัและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน คณะกรรมการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์
ในฐานะคณะกรรมการระดบัชาต ิ จงึได้ก�าหนดยทุธศาสตร์เชงิรกุเพือ่ส่งเสรมิความเชือ่มัน่และผลกัดนั
ให้การท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ม่ันคงปลอดภยัภายใต้มาตรฐานทีน่่าเชือ่ถอื โดยมสี�านกังาน 
พฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ หรอื สพธอ. (Electronic Transactions Development Agency : 
ETDA) ท�าหน้าท่ีขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์เก่ียวกบัธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ให้เกดิผลในทางปฏบิตัิ 
อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการท�าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ของประเทศ

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ สพธอ. ได้รวบรวม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล น�ามาจัดพิมพ์เป็น
หนังสือ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับใช้ศึกษาหาความรู้ด้านกฎหมายดิจิทัล การจัดพิมพ์ครั้งนี ้
ได้รวบรวมกฎหมายใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ผลักดันให้เกิดขึ้น
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและ
ความน่าเชื่อถือในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับทุกภาคส่วน โดยเป็นส่วนช่วย 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลต่อไป

ค�ำน�ำ

ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center) 
ภายใต้ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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 ๒.๗ พระราชกฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำาธุรกรรม ๑๒๗ 
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 ซึ่งต้องกระทำาตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครง่ครัด พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๙๗

๔. พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๒๓

๕. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผา่นระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๔๓
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พระราชบัญญัติ 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒ 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๔๙ ก / หนา ๔๕ / วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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พระราชบัญญัติ 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒ 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๔๙ ก / หนา ๔๕ / วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้มีส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนของรัฐด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ระบบ  
งานเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ  เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ 

ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงาน
และลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย  
การคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
มาตรา ๕ นอกจากด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง   

ให้ส านักงานรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   และมีหน้าที่และ
อ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๒) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการด าเนินการ
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
ทั้งทางการเงิน  การค้า  การลงทุน  และการน าเข้าส่งออก  รวมทั้งการให้บริการประชาชนของภาครัฐ 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

(๔) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งส่งเสริมการออกแบบสถาปัตยกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ในการก าหนดมาตรฐาน
เรื่องดังกล่าว 

(๕) จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน  และมาตรการหรือกลไกการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
กับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมีความมั่นคงปลอดภัยและ  
มีความน่าเชื่อถือ 

(๖) ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกา 
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

(๗) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการ
หรือกลไกการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๘) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เก่ียวกับการพัฒนา  ส่งเสริม  
และสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ  
หน่วยงานเอกชน  และประชาชน  รวมทั้งเผยแพร่และใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการท าธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๙) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
กิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 

(๑๐) ฝึกอบรมเพ่ือยกระดับของบุคลากรของส านักงานและบุคคลภายนอกให้มีทักษะเกี่ยวกับ
มาตรฐาน  ความมั่นคงปลอดภัย  และการสร้างความน่าเชื่อถือในระบบและการให้บริการทางธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการ
มอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

มาตรา ๖ ในการด าเนินงานของส านักงาน นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติใน
มาตรา  ๕  แล้ว  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจทั่วไป  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒
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“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้มีส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนของรัฐด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ระบบ  
งานเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ  เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ 

ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงาน
และลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย  
การคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
มาตรา ๕ นอกจากด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง   

ให้ส านักงานรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   และมีหน้าที่และ
อ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๒) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการด าเนินการ
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
ทั้งทางการเงิน  การค้า  การลงทุน  และการน าเข้าส่งออก  รวมทั้งการให้บริการประชาชนของภาครัฐ 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

(๔) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งส่งเสริมการออกแบบสถาปัตยกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ในการก าหนดมาตรฐาน
เรื่องดังกล่าว 

(๕) จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน  และมาตรการหรือกลไกการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
กับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมีความมั่นคงปลอดภัยและ  
มีความน่าเชื่อถือ 

(๖) ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกา 
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

(๗) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการ
หรือกลไกการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๘) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เก่ียวกับการพัฒนา  ส่งเสริม  
และสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ  
หน่วยงานเอกชน  และประชาชน  รวมทั้งเผยแพร่และใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการท าธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๙) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
กิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 

(๑๐) ฝึกอบรมเพ่ือยกระดับของบุคลากรของส านักงานและบุคคลภายนอกให้มีทักษะเกี่ยวกับ
มาตรฐาน  ความม่ันคงปลอดภัย  และการสร้างความน่าเชื่อถือในระบบและการให้บริการทางธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๑๑) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการ
มอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

มาตรา ๖ ในการด าเนินงานของส านักงาน นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติใน
มาตรา  ๕  แล้ว  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจทั่วไป  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒
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(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนท านิติกรรมอื่นใด  
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 

(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินงาน  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๗ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๓๕ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการด าเนินงาน 
(๔) เงินบริจาคจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น  รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  

และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์หรือรายได้อื่นใดที่เกิดจากการด าเนินงานของส านักงาน 
ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง 
มาตรา ๘ รายได้ของส านักงานไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบดว้ย

ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
ผู้แทนส านักงบประมาณ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนหกคน 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินสองคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง  ต้องมีความรู้  ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสามคน  และ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงาน 

มาตรา ๑๐ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย  และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๕) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๖) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๗) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใด  หรือเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือลูกจ้างของ

องค์การเอกชนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งกรรมการและหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 

มาตรา ๑๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
มาตรา ๑๒ เมื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ   

ให้ด าเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๑  ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  

หรือหย่อนความสามารถ 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒
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(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนท านิติกรรมอื่นใด  
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 

(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินงาน  ท้ังนี้  

ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๗ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๓๕ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการด าเนินงาน 
(๔) เงินบริจาคจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น  รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  

และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให ้
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์หรือรายได้อื่นใดที่เกิดจากการด าเนินงานของส านักงาน 
ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง 
มาตรา ๘ รายได้ของส านักงานไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบดว้ย

ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
ผู้แทนส านักงบประมาณ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนหกคน 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินสองคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีความรู้  ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสามคน  และ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงาน 

มาตรา ๑๐ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทย  และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๕) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๖) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๗) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใด  หรือเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือลูกจ้างของ

องค์การเอกชนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งกรรมการและหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 

มาตรา ๑๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
มาตรา ๑๒ เมื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ   

ให้ด าเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๑  ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  

หรือหย่อนความสามารถ 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่และให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  เว้นแต่วาระของ
กรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ ในต าแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 
การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการ

ก าหนดก็ได้ 
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร  การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป  

การพัสดุ  การตรวจสอบภายใน  รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  ของส านักงาน 
(๓) อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน 
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและผู้อ านวยการให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ 
(๖) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของผู้อ านวยการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ

ส านักงาน 
(๗) ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน  และการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

ข้อบังคับตาม  (๒)  ถ้ามีการจ ากัดอ านาจผู้อ านวยการในการท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือ
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ใน  
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการได้ 

การปฏิบัติหน้าที่และจ านวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือที่ปรึกษาตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้น ามาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการ  ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๑๙ ให้ส านักงานมีผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง  มีหน้าที่บริหาร

กิจการของส านักงาน 
มาตรา ๒๐ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา 
(๔) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน  

และการบริหารจัดการ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิทีไ่ด้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่และให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง  เว้นแต่วาระของ
กรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ ในต าแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 
การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการ

ก าหนดก็ได้ 
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร  การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป  

การพัสดุ  การตรวจสอบภายใน  รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  ของส านักงาน 
(๓) อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน 
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและผู้อ านวยการให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ 
(๖) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของผู้อ านวยการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ

ส านักงาน 
(๗) ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน  และการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

ข้อบังคับตาม  (๒)  ถ้ามีการจ ากัดอ านาจผู้อ านวยการในการท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือ
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ใน  
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการได้ 

การปฏิบัติหน้าที่และจ านวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือที่ปรึกษาตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้น ามาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการ  ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๑๙ ให้ส านักงานมีผู้อ านวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง  มีหน้าที่บริหาร

กิจการของส านักงาน 
มาตรา ๒๐ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา 
(๔) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน  

และการบริหารจัดการ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิทีไ่ด้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒
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(๑๐) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ
หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
มาตรา ๒๑ ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
ก่อนครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

แต่ไม่เกินหกสิบวัน  หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสรรหาผู้อ านวยการคนใหม่  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคล 
ที่เหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๒ ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๑  ผู้อ านวยการพ้นจาก
ต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๔) คณะกรรมการให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๐  ยกเว้นกรณีมาตรา  ๒๐  (๒) 
มาตรา ๒๔ ให้ผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน  และตามนโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรฐานที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนดังกล่าว  นโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ  และระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือ
มติของคณะกรรมการ 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  
และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศของคณะกรรมการ 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ านวยการตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 

(๕) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ของส านักงาน  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศของ
คณะกรรมการ 

ให้ผูอ้ านวยการรับผิดชอบในการบริหารงานของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ 
มาตรา ๒๕ ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทน

ของส านักงาน  เพ่ือการนี้  ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้   
แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อ านวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงาน  ผู้อ านวยการอาจขอให้ข้าราชการ  
พนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  องค์การมหาชน  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานเป็นการชั่วคราวได้  ทั้งนี้   
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ  และในกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานเป็นการชั่วคราว   
ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในส านักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม  
ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒
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(๑๐) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ
หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
มาตรา ๒๑ ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
ก่อนครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

แต่ไม่เกินหกสิบวัน  หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสรรหาผู้อ านวยการคนใหม่  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคล 
ที่เหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๒ ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๑  ผู้อ านวยการพ้นจาก
ต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๔) คณะกรรมการให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๐  ยกเว้นกรณีมาตรา  ๒๐  (๒) 
มาตรา ๒๔ ให้ผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน  และตามนโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  แผนยุทธศาสตร์เก่ียวกับธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านมาตรฐานที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนดังกล่าว  นโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ  และระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือ
มติของคณะกรรมการ 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  
และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศของคณะกรรมการ 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ านวยการตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 

(๕) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ของส านักงาน  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศของ
คณะกรรมการ 

ให้ผูอ้ านวยการรับผิดชอบในการบริหารงานของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ 
มาตรา ๒๕ ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทน

ของส านักงาน  เพ่ือการนี้  ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้   
แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ผู้อ านวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงาน  ผู้อ านวยการอาจขอให้ข้าราชการ  
พนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  องค์การมหาชน  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานเป็นการชั่วคราวได้  ทั้งนี้   
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ  และในกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานเป็นการชั่วคราว   
ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในส านักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม  
ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งตั้งในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ตามวรรคสองแล้ว  ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นระหว่างที่มาปฏิบัติงานในส านักงานส าหรับ
การค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๘ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของส านักงานซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากส านักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  
แห่งนั้น  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการก่อน และให้ถือว่าการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรฐั
แห่งนั้นเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
เป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 

มาตรา ๒๙ การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๐ ให้ส านักงานจัดท างบดุล  งบการเงินและบัญชี  แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ส านักงานทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรับรอง 

มาตรา ๓๑ ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานการด าเนนิงานประจ าปีตามวรรคหนึง่  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบญัชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง จะต้องด าเนินการโดยบุคคลภายนอก 
ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

มาตรา ๓๒ ให้รัฐมนตรีมอี านาจก ากับดูแลโดยทัว่ไปซึ่งกิจการของส านักงานใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่
และอ านาจ  และตามกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือการนี้  รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ผู้อ านวยการชี้แจงข้อเท็จจริง  แสดงความคิดเห็น  หรือท ารายงานเสนอ  
และมีอ านาจสั่งยับยั้งการกระท าของส านักงานที่ขัดต่อหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  นโยบายของ
รัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การด าเนินการของส านักงานได้ 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการฝ่าฝืนหรือไม่กระท าการตามค าสั่งของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรี
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์    
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์   (องค์การมหาชน)   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่ งด ารงต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา ๓๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๕ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว  ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นอันยกเลิก  และให้โอนบรรดา
กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และงบประมาณของส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของส านักงาน 

ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  หรือค่าจ้าง  
รวมท้ังสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ  เท่ากับท่ีเคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน  จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในส านักงาน  โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ต่ ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิม 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดอยู่ภายใต้ระเบียบหรือสัญญาจ้างที่มิได้ก าหนดระยะเวลาการจ้าง  
มิให้ถือว่าการจ้างโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นสิทธิและประโยชน์ตามวรรคสอง 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งตั้งในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ตามวรรคสองแล้ว  ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นระหว่างที่มาปฏิบัติงานในส านักงานส าหรับ
การค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๘ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของส านักงานซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากส านักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  
แห่งนั้น  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการก่อน และให้ถือว่าการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรฐั
แห่งนั้นเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
เป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 

มาตรา ๒๙ การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๐ ให้ส านักงานจัดท างบดุล  งบการเงินและบัญชี  แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ส านักงานทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อรับรอง 

มาตรา ๓๑ ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานการด าเนนิงานประจ าปีตามวรรคหนึง่  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบญัชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง จะต้องด าเนินการโดยบุคคลภายนอก 
ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

มาตรา ๓๒ ให้รัฐมนตรีมอี านาจก ากับดูแลโดยทัว่ไปซึ่งกิจการของส านักงานใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่
และอ านาจ  และตามกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือการนี้  รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ผู้อ านวยการชี้แจงข้อเท็จจริง  แสดงความคิดเห็น  หรือท ารายงานเสนอ  
และมีอ านาจสั่งยับยั้งการกระท าของส านักงานที่ขัดต่อหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  นโยบายของ
รัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การด าเนินการของส านักงานได้ 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการฝ่าฝืนหรือไม่กระท าการตามค าสั่งของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรี
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์    
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์   (องค์การมหาชน)   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่ งด ารงต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

มาตรา ๓๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๕ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว  ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นอันยกเลิก  และให้โอนบรรดา
กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และงบประมาณของส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของส านักงาน 

ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  หรือค่าจ้าง  
รวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ  เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน  จนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในส านักงาน  โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ต่ ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิม 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดอยู่ภายใต้ระเบียบหรือสัญญาจ้างที่มิได้ก าหนดระยะเวลาการจ้าง  
มิให้ถือว่าการจ้างโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นสิทธิและประโยชน์ตามวรรคสอง 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒
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การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคสองไม่ถือเป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดมิ
เลิกจ้าง 

มาตรา ๓๖ ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การพ้นจากต าแหน่ง  
และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาใช้กับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  จนกว่าจะมีข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรก  กรณีที่งบประมาณซึ่งได้รับโอนมาตามมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  
ไม่เพียงพอแก่การด าเนินงานของส านักงาน  ให้ผู้อ านวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่ผู้อ านวยการเสนอ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

มาตรา ๓๘ การร่วมทุน  การกู้ยืมเงิน  และการด าเนินการใดเท่าที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่ได้กระท าไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังไม่สิ้นสุด  ให้ยังคงด าเนินการได้ต่อไปจนกว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง 

มาตรา ๓๙ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การมหาชน  ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน   
มีหน้าที่เฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่าง ๆ  เท่านั้น  แต่ด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะต้องมีการพัฒนา  ส่งเสริม  และ
สนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะคณะกรรมการระดับชาติและต้องมีการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล  สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ  รวมทั้ง  
ต้องมีการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาคเอกชนในการด าเนินการ
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  ตลอดจนการด าเนินการในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ 
ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  สมควรที่จะมีหน่วยงานที่มีการบริหารงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ือรับผิดชอบใน
การด าเนินการดังกล่าว  ในการนี้จึงได้ปรับปรุงสถานะและอ านาจหน้าที่ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  เพ่ือให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒
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การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคสองไม่ถือเป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดมิ
เลิกจ้าง 

มาตรา ๓๖ ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การพ้นจากต าแหน่ง  
และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาใช้กับพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  จนกว่าจะมีข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรก  กรณีที่งบประมาณซึ่งได้รับโอนมาตามมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  
ไม่เพียงพอแก่การด าเนินงานของส านักงาน  ให้ผู้อ านวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่ผู้อ านวยการเสนอ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

มาตรา ๓๘ การร่วมทุน  การกู้ยืมเงิน  และการด าเนินการใดเท่าที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่ได้กระท าไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังไม่สิ้นสุด  ให้ยังคงด าเนินการได้ต่อไปจนกว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง 

มาตรา ๓๙ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศท่ีออกตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  ซ่ึงมีสถานะเป็นองค์การมหาชน  ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน   
มีหน้าที่เฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่าง ๆ  เท่านั้น  แต่ด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะต้องมีการพัฒนา  ส่งเสริม  และ
สนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะคณะกรรมการระดับชาติและต้องมีการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล  สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ  รวมท้ัง  
ต้องมีการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาคเอกชนในการด าเนินการ
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  ตลอดจนการด าเนินการในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ 
ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  สมควรที่จะมีหน่วยงานที่มีการบริหารงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ือรับผิดชอบใน
การด าเนินการดังกล่าว  ในการนี้จึงได้ปรับปรุงสถานะและอ านาจหน้าที่ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  เพ่ือให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒
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พระราชบัญญัติ 

วาดวยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 
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ช่ือกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 
 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๑๘ / ตอนท่ี ๑๑๒ ก / หนา ๒๖ / วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๔๕ 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

แกไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอำนาจหนาท่ีของสวนราชการ

ใหเปนไปตามพระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา : เลม ๑๑๙ / ตอนท่ี ๑๐๒ ก / หนา ๖๖ /  
 วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
 เริ่มบังคับใช : วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เลม ๑๒๕ / ตอนท่ี ๓๓ ก / หนา ๘๑ /  
 วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
 เริ่มบังคับใช : วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา : เลม ๑๓๔ / ตอนท่ี ๑๘ ก / หนา ๑ /  
 วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 เริ่มบังคับใช : วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๔๙ ก / หนา ๑๒ /  

วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
 เริ่มบังคับใช : วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๖๗ ก / หนา ๒๐๓ /  

 วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 เริ่มบังคับใช : วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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 พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา : เลม ๑๓๔ / ตอนท่ี ๑๘ ก / หนา ๑ /  
 วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 เริ่มบังคับใช : วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๔๙ ก / หนา ๑๒ /  

วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
 เริ่มบังคับใช : วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๖๗ ก / หนา ๒๐๓ /  

 วนัท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 เริ่มบังคับใช : วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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พระราชบัญญัติ 
วาดวยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เปนปท่ี ๕๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำได 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี ้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ดำเนินการ
โดยใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแตธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดมิใหนำพระราชบัญญัตนิี้ 
ท้ังหมดหรือแตบางสวนมาใชบังคับ 
 ความในวรรคหนึ่งไมมีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที ่กำหนดขึ ้นเพ่ือ
คุมครองผูบริโภค 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกธุรกรรมในการดำเนินงานของรัฐตามท่ีกำหนดในหมวด ๔ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ธุรกรรม” หมายความวา การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพงและพาณิชย 
หรือในการดำเนินงานของรัฐตามท่ีกำหนดในหมวด ๔ 
 

 
 ๑ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๑๒ ก/หนา ๒๖/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
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๒ 
 

 “อิเล ็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชว ิธ ีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา 
คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใช
วิธีการทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น 
 “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ธุรกรรมที ่กระทำขึ ้นโดยใชวิธ ีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดหรือแตบางสวน 
 “ขอความ” หมายความวา เรื ่องราวหรือขอเท็จจริง ไมวาจะปรากฏในรูปแบบของ
ตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือ 
โดยผานวิธีการใด ๆ 
 “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสาร 
 “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ
อื่นใดที่สรางขึ้นใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งนำมาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
แสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคล 
ผูเปนเจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และเพื่อแสดงวา
บุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 
 “ระบบขอมูล” หมายความวา กระบวนการประมวลผลดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
สำหรับสราง สง รับ เก็บรกัษา หรือประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 “การพิส ูจนและยืนยันตัวตน”๒ หมายความวา กระบวนการพิส ูจนและยืนยัน 
ความถูกตองของตัวบุคคล 
 “ระบบการพิส ูจน และย ืนย ันต ัวตนทางด ิจ ิท ัล”๓ หมายความว า เคร ือข าย 
ทางอิเล็กทรอนิกสที ่เชื ่อมโยงขอมูลระหวางบุคคลใด ๆ หรือหนวยงานของรัฐเพื่อประโยชน 
ในการพิสูจนและยืนยันตัวตน และการทำธุรกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการพิสูจนและยืนยันตัวตน 
 “ระบบแลกเปลี ่ยนขอมูลอิเล ็กทรอนิกสอ ัตโนมัติ”๔ หมายความวา โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอัตโนมัติอื ่น ที่ใชเพื่อที ่จะทำใหเกิด 
การกระทำหรือการตอบสนองตอขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือการปฏิบัติการใด ๆ ตอระบบขอมูล  
ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน โดยปราศจากการตรวจสอบหรือการแทรกแซงโดยบุคคลธรรมดา
ในแตละครั้งท่ีมีการดำเนินการหรือแตละครั้งท่ีระบบไดสรางการตอบสนอง 
 “การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การสงหรือรับขอความดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสระหวางเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชมาตรฐานที่กำหนดไวลวงหนา 

 
 ๒ มาตรา ๔ นิยามคำวา “การพิสูจนและยืนยันตัวตน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓ มาตรา ๔ นิยามคำวา “ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔ มาตรา ๔ นิยามคำวา “ระบบแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



32สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

๓ 
 

 “ผูสงขอมูล” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนผูสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสกอนจะมี
การเก็บรักษาขอมูลเพื่อสงไปตามวิธีการที่ผูนั้นกำหนด โดยบุคคลนั้นอาจจะสงหรือสรางขอมูล
อิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง หรือมีการสงหรือสรางขอมูลอิเล็กทรอนิกสในนามหรือแทนบุคคลนั้นก็ได 
ท้ังนี้ ไมรวมถึงบุคคลท่ีเปนสื่อกลางสำหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 
 “ผูรับขอมูล” หมายความวา บุคคลซึ่งผูสงขอมูลประสงคจะสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสให
และไดร ับขอมูลอิเล ็กทรอนิกสน ั ้น ทั ้งน ี ้  ไมรวมถึงบุคคลที ่ เป นสื ่อกลางสำหรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้น 
 “บุคคลที่เปนสื่อกลาง” หมายความวา บุคคลซึ่งกระทำการในนามผูอื่นในการสง รับ 
หรือเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงใหบริการอื่นที่เกี่ยวกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้น 
 “ใบรับรอง” หมายความวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความ
เชื่อมโยงระหวางเจาของลายมือชื่อกับขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 “เจ าของลายมือชื ่อ” หมายความวา ผ ู ซ ึ ่งถ ือขอมูลสำหรับใช สร างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสและสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน 
 “คูกรณีที่เกี่ยวของ” หมายความวา ผูซึ่งอาจกระทำการใด ๆ โดยขึ้นอยูกับใบรับรอง
หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 “หนวยงานของรัฐ”๕ หมายความวา 
 (๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการ
สวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 
 (๒) รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
 (๓) องคการมหาชนท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
 (๔) หนวยงานของรัฐสภา 
 (๕) หนวยงานของศาล ในสวนท่ีไมเก่ียวกับการพิพากษาอรรถคดี 
 (๖) องคกรตามรัฐธรรมนูญ ในสวนท่ีไมเก่ียวกับการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท 
 (๗) องคกรอิสระท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
 (๘) นิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลซึ่งมีหนาที่และอำนาจในการดำเนินงานของรัฐ 
ไมวาในการใด ๆ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 “ผูอำนวยการ”๖ หมายความวา ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 ๕ มาตรา ๔ นิยามคำวา “หนวยงานของรัฐ” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๖ มาตรา ๔ นิยามคำวา “ผูอำนวยการ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔ 
 

 “สำนักงาน”๗ หมายความวา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตามกฎหมาย
วาดวยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑ 
จะตกลงกันเปนอยางอ่ืนก็ได 

 มาตรา ๖๘ ใหร ัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 

 มาตรา ๗ หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใด
เพียงเพราะเหตุท่ีขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 มาตรา ๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๙ ในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดใหการใดตอง
ทำเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง หรือกำหนดผลทางกฎหมาย  
กรณีไมทำเปนหนังสือ ไมมีหลักฐานเปนหนังสือหรือไมมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทำ
ขอความขึ ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที ่สามารถเขาถึงและนำกลับมาใชไดโดยความหมาย 
ไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความนั้นไดทำเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือหรือมีเอกสาร 
มาแสดงตามท่ีกฎหมายกำหนด๙ 
 ในกรณีกฎหมายกำหนดใหตองมีการปดอากรแสตมป หากไดมีการชำระเงินแทนหรือ
ดำเนินการอื่นใดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงานของรัฐซ่ึง
เกี่ยวของประกาศกำหนด ใหถือวาหนังสือ หลักฐานเปนหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเปน
ตราสารนั้นไดมีการปดอากรแสตมปและขีดฆาตามกฎหมายนั้นแลว ในการนี้ในการกำหนด
หลักเกณฑและวิธีการของหนวยงานของรัฐดังกลาว คณะกรรมการจะกำหนดกรอบและแนวทาง
เพ่ือเปนมาตรฐานท่ัวไปไวดวยก็ได๑๐ 

 

 

 
 ๗ มาตรา ๔ นิยามคำวา “สำนักงาน” เพิ ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที ่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๘ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๙ มาตรา ๘ วรรคแรก แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๐ มาตรา ๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๔ 
 

 “สำนักงาน”๗ หมายความวา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตามกฎหมาย
วาดวยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑ 
จะตกลงกันเปนอยางอ่ืนก็ได 

 มาตรา ๖๘ ใหร ัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 

 มาตรา ๗ หามมิใหปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใด
เพียงเพราะเหตุท่ีขอความนั้นอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 มาตรา ๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๙ ในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดใหการใดตอง
ทำเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดง หรือกำหนดผลทางกฎหมาย  
กรณีไมทำเปนหนังสือ ไมมีหลักฐานเปนหนังสือหรือไมมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทำ
ขอความขึ ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที ่สามารถเขาถึงและนำกลับมาใชไดโดยความหมาย 
ไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความนั้นไดทำเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือหรือมีเอกสาร 
มาแสดงตามท่ีกฎหมายกำหนด๙ 
 ในกรณีกฎหมายกำหนดใหตองมีการปดอากรแสตมป หากไดมีการชำระเงินแทนหรือ
ดำเนินการอื่นใดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงานของรัฐซ่ึง
เกี่ยวของประกาศกำหนด ใหถือวาหนังสือ หลักฐานเปนหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเปน
ตราสารนั้นไดมีการปดอากรแสตมปและขีดฆาตามกฎหมายนั้นแลว ในการนี้ในการกำหนด
หลักเกณฑและวิธีการของหนวยงานของรัฐดังกลาว คณะกรรมการจะกำหนดกรอบและแนวทาง
เพ่ือเปนมาตรฐานท่ัวไปไวดวยก็ได๑๐ 

 

 

 
 ๗ มาตรา ๔ นิยามคำวา “สำนักงาน” เพิ ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที ่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๘ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๙ มาตรา ๘ วรรคแรก แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๐ มาตรา ๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๕ 
 

 มาตรา ๙๑๑ ในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดใหมีการลงลายมือชื่อ หรือกำหนดผลทางกฎหมาย 
กรณีท่ีไมมีการลงลายมือชื่อไว ใหถือวาไดมีการลงลายมือชื่อแลว ถา 
 (๑) ใชวิธีการที่สามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ และสามารถแสดงเจตนาของเจาของ
ลายมือชื่อเก่ียวกับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ 
 (๒) ใชวิธีการในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(ก) วิธีการที่เชื ่อถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสรางหรือสงขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โดยคำนึงถึงพฤติการณแวดลอมท้ังปวง รวมถึงขอตกลงใด ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือ 

(ข) วิธีการอื่นใดที่สามารถยืนยันตวัเจาของลายมือชื่อและสามารถแสดงเจตนาของ
เจาของลายมือชื่อ ตาม (๑) ไดดวยวิธีการนั้นเองหรือประกอบกับพยานหลักฐานอ่ืน 
 วิธีการท่ีเชื่อถือไดตามวรรคหนึ่ง (๒) (ก) ใหคำนึงถึง 
 (๑) ความมั ่นคงและรัดกุมของการใชว ิธ ีการหรืออ ุปกรณในการระบุต ัวบ ุคคล 
สภาพพรอมใชงานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑเกี่ยวกับลายมือชื่อที่กำหนดไวใน
กฎหมายระดับความมั ่นคงปลอดภัยของการใชลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติตาม
กระบวนการในการระบุตัวบุคคลผูเปนสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไมยอมรับ วิธีการที่ใช
ในการระบุตัวบุคคลในการทำธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ชวงเวลาที่มีการทำธุรกรรมและ
ติดตอสื่อสาร 
 (๒) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ทำ จำนวนครั้งหรือความสม่ำเสมอ 
ในการทำธุรกรรม ประเพณีทางการคาหรือทางปฏิบัติ ความสำคัญ มูลคาของธุรกรรมท่ีทำ หรือ 
 (๓) ความรัดกุมของระบบการติดตอสื่อสาร 

 ใหนำความในวรรคหนึ ่งมาใชบังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลดวยวิธ ีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหนำเสนอหรือเก็บรักษาขอความใดในสภาพ 
ที่เปนมาแตเดิมอยางเอกสารตนฉบับ ถาไดนำเสนอหรือเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้ ให ถ ือว าไดม ีการนำเสนอหรือเก็บรักษาเปนเอกสารตนฉบับ 
ตามกฎหมายแลว 
 (๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดใชวิธีการที่เชื่อถือไดในการรักษาความถูกตองของขอความ
ตั้งแตการสรางขอความเสร็จสมบูรณ และ 
 (๒) สามารถแสดงขอความนั้นในภายหลังได 
 ความถ ูกต องของข อความตาม (๑) ให พ ิจารณาถ ึงความครบถ วนและไม  มี  
การเปลี่ยนแปลงใดของขอความ เวนแตการรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นไดตามปกติในการติดตอสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงขอความซึ่งไมมีผล
ตอความถูกตองของขอความนั้น 

 
 ๑๑ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖ 
 

 ในการวินิจฉัยความนาเชื ่อถือของวิธีการรักษาความถูกตองของขอความตาม (๑)  
ใหพิเคราะหถึงพฤติการณที่เกี ่ยวของทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงคของการสรางขอความนั้น  
 ในกรณีที่มีการทำสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่งสำหรับใชอางอิง
ขอความของขอมูลอิเล็กทรอนิกส หากสิ่งพิมพออกนั้นมีขอความถูกตองครบถวนตรงกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และมีการรับรองสิ่งพิมพออกโดยหนวยงานที่มีอำนาจตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนดแลว ใหถือวาสิ่งพิมพออกดังกลาวใชแทนตนฉบับได๑๒ 

 มาตรา ๑๑๑๓ หามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐาน 
ในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุวา
เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสจะเชื่อถือไดหรือไมเพียงใดนั้น 
ใหพิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสราง เก็บรักษา หรือสื่อสารขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถวน และไมมีการเปลี่ยนแปลงของ
ขอความ ลักษณะ หรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือแสดงตัวผูสงขอมูล รวมทั ้งพฤติการณท่ี
เก่ียวของท้ังปวง 
 ใหนำความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวย 

 มาตรา ๑๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหเก็บรักษา
เอกสารหรือขอความใด ถาไดเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
ใหถือวาไดมีการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความตามท่ีกฎหมายตองการแลว 
 (๑) ขอมูลอิเล ็กทรอนิกสนั ้นสามารถเขาถึงและนำกลับมาใชไดโดยความหมาย 
ไมเปลี่ยนแปลง 
 (๒) ไดเก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นใหอยูในรูปแบบท่ีเปนอยูในขณะท่ีสราง สง หรือ
ไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรืออยูในรูปแบบที่สามารถแสดงขอความที่สราง สง หรือไดรับ 
ใหปรากฏอยางถูกตองได และ 
 (๓) ไดเก็บรักษาขอความสวนที่ระบุถึงแหลงกำเนิด ตนทาง และปลายทางของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนวันและเวลาท่ีสงหรือไดรับขอความดังกลาว ถามี 
 ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับขอความที่ใชเพียงเพื่อวัตถุประสงคในการสงหรือ 
รับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 หนวยงานของรัฐที่ร ับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความใด อาจกำหนด
หลักเกณฑรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือขอความนั้นได เทาท่ีไมขัดหรือ
แยงกับบทบัญญัติในมาตรานี้ 

 
 ๑๒ มาตรา ๑๐ วรรคส่ี เพิ่มโดยพระราชบญัญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑๓ มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๗ 
 

 มาตรา ๑๒/๑๑๔ ใหนำบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ
กับเอกสารหรือขอความที ่ไดมีการจัดทำหรือแปลงใหอยู ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ในภายหลังดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และการเก็บรักษาเอกสารและขอความดังกลาวดวย 
โดยอนุโลม 
 การจัดทำหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด 

 มาตรา ๑๓ คำเสนอหรือคำสนองในการทำสัญญาอาจทำเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได 
และหามมิใหปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นไดทำคำเสนอ
หรือคำสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 มาตรา ๑๓/๑๑๕ การเสนอเพื ่อทำสัญญาผานการติดตอสื ่อสารทางอิเล็กทรอนิกส 
ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ซ่ึงไมไดสงถึงบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แตบุคคลท่ัวไปท่ีใชระบบขอมูลนั้น 
สามารถเขาถึงได รวมถึงการเสนอโดยใหระบบขอมูลสามารถโตตอบไดโดยอัตโนมัติ ในการทำคำสั่ง
ผานระบบขอมูลใหถือเปนคำเชิญชวนเพื่อทำคำเสนอ เวนแตการเสนอเพื่อทำสัญญาระบุได 
โดยแจงชัดถึงเจตนาของบุคคลท่ีทำการเสนอท่ีจะผูกพันหากมีการสนองรับ 

 มาตรา ๑๓/๒๑๖ หามมิใหปฏิเสธความสมบูรณหรือการบังคับใชของสัญญาที่ทำโดย 
การโตตอบระหวางระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติกับบุคคลธรรมดา หรือ
ระหวางระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติดวยกัน เพียงเพราะเหตุที่ไมมีบุคคล
ธรรมดาเขาไปเกี่ยวของกับการดำเนินการในแตละครั้งที่กระทำโดยระบบแลกเปลี่ยนขอมูล 
ทางอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติหรือในผลแหงสัญญา 

 มาตรา ๑๔ ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล การแสดงเจตนาหรือคำบอกกลาว 
อาจทำเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได 

 มาตรา ๑๕ บุคคลใดเปนผู สงขอมูลไมว าจะเปนการสงโดยวิธีใด ใหถือวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเปนของผูนั้น 
 ในระหวางผูสงขอมูลและผูรับขอมูล ใหถือวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสของผูสงขอมูล 
หากขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดสงโดย 
 (๑) บุคคลผูมีอำนาจกระทำการแทนผูสงขอมูลเก่ียวกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น หรือ 
 (๒) ระบบขอมูลท่ีผูสงขอมูลหรือบุคคลผูมีอำนาจกระทำการแทนผูสงขอมูลไดกำหนดไว
ลวงหนาใหสามารถทำงานไดโดยอัตโนมัติ 

 

 
 ๑๔ มาตรา ๑๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑๕ มาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๖ มาตรา ๑๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๘ 
 

 มาตรา ๑๖ ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูลและ 
ชอบท่ีจะดำเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได ถา 
 (๑)๑๗ ผูรับขอมูลไดตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการท่ีผูสงขอมูลไดตกลงหรือผูกพันตนไว 
วาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนของผูสงขอมูล หรือ 
 (๒) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมลูไดรับนั้นเกิดจากการกระทำของบุคคลซึ่งใชวิธีการ
ที่ผูสงขอมูลใชในการแสดงวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนของผูสงขอมูล ซึ่งบุคคลนั้นไดลวงรู 
โดยอาศัยความสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกับผูสงขอมูลหรือผูมีอำนาจกระทำการแทนผูสงขอมูล 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ ถา 
 (๑) ในขณะนั้นผูรับขอมูลไดรับแจงจากผูสงขอมูลวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูล
ไดรับนั้นมิใชของผูสงขอมูล และในขณะเดียวกันผูรับขอมูลมีเวลาพอสมควรที่จะตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจงนั้น หรือ 
 (๒) กรณีตามวรรคหนึ่ง (๒) เม่ือผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 
ไมใชของผูสงขอมูล หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวังตามสมควร หรือดำเนินการตามวิธีการ 
ท่ีไดตกลงกันไวกอนแลว 

 มาตรา ๑๗ ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ในระหวางผูสงขอมูล
และผูรับขอมูล ผูรับขอมูลมีสิทธิถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับนั้นถูกตองตามเจตนาของ 
ผูสงขอมูลและสามารถดำเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได เวนแตผูรับขอมูลไดรู หรือ
ควรจะไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับนั้นมีขอผิดพลาดอันเกิดจากการสง หากผูรับขอมูลไดใช 
ความระมัดระวังตามสมควรหรือดำเนินการตามวิธีการท่ีไดตกลงกันไวกอนแลว 

 มาตรา ๑๗มาตรา ๑๗มาตรา ๑๗มาตรา ๑๗/๑๑๘ ในกรณีที่มีการลงขอมูลผิดพลาดโดยบุคคลธรรมดาและสงผานระบบ
แลกเปลี ่ยนขอมูลทางอิเล ็กทรอนิกสอ ัตโนมัต ิของผู อ ื ่น และระบบแลกเปลี ่ยนขอมูล 
ทางอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัตินั้นไมมีชองทางใหบุคคลดังกลาวแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน บุคคลดังกลาว
หรือผูแทนมีสิทธิท่ีจะถอนการแสดงเจตนาในสวนท่ีเกิดจากการลงขอมูลผิดพลาดได หาก 
 (๑) บุคคลดังกลาวหรือผูแทนไดแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบถึงขอผิดพลาดโดยพลันหลังจาก
ที่ตนไดรูถึงขอผิดพลาดนั้น และแสดงใหเห็นวาไดสงขอมูลผิดพลาดผานระบบแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติ และ 
 (๒) บุคคลดังกลาวหรือผูแทนไมไดใชหรือไดรับประโยชนใด ๆ จากสินคา บริการ หรือ 
สิ่งอ่ืนใดอยางนัยสำคัญจากอีกฝายหนึ่ง 

 

 
 ๑๗ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) แกไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที ่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๘ มาตรา ๑๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๙ 
 

 มาตรา ๑๘ ผูรับขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับแตละชุดเปนขอมูล 
ที่แยกจากกัน และสามารถดำเนินการไปตามขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชุดนั้นได เวนแตขอมูล
อิเล็กทรอนิกสชุดนั้นจะซ้ำกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสอีกชุดหนึ่ง และผูรับขอมูลไดรูหรือควรจะ 
ไดรูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ้ำ หากผูรับขอมูลไดใชความระมัดระวัง 
ตามสมควร หรือดำเนินการตามวิธีการท่ีไดตกลงกันไวกอนแลว 

 มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ตองมีการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไมวาผูสงขอมูลได
รองขอหรือตกลงกับผูรับขอมูลไวกอนหรือขณะที่สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือปรากฏในขอมูล
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่ผูสงขอมูลมิไดตกลงใหตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบหรือ
วิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจงการรับอาจทำไดดวยการติดตอสื่อสารจากผูรับขอมูล ไมวาโดย
ระบบขอมูลที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอื ่นใด หรือดวยการกระทำใด ๆ ของผูรับขอมูล 
ซ่ึงเพียงพอจะแสดงตอผูสงขอมูลวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นแลว 
 (๒) ในกรณีที่ผูสงขอมูลกำหนดเงื่อนไขวาจะถือวามีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอเม่ือ
ไดรับการตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหถือวายังไมมีการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสจนกวา 
ผูสงขอมูลจะไดรับการตอบแจงการรับแลว 
 (๓) ในกรณีที่ผู สงขอมูลมิไดกำหนดเงื ่อนไขตามความใน (๒) และผูสงขอมูลมิไดรับ 
การตอบแจงการรับนั้นภายในเวลาที่กำหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควร 
ในกรณีท่ีมิไดกำหนดหรือตกลงเวลาไว 

(ก) ผูสงขอมูลอาจสงคำบอกกลาวไปยังผูรับขอมูลวาตนยังมิไดรับการตอบแจง 
การรับและกำหนดระยะเวลาอันสมควรใหผูรับขอมูลตอบแจงการรับ และ 

(ข) หากผูสงขอมูลมิไดรับการตอบแจงการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เม่ือผูสงขอมูล
บอกกลาวแกผูรับขอมูลแลว ผูสงขอมูลชอบที่จะถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมิไดมีการสงเลย
หรือผูสงขอมูลอาจใชสิทธิอ่ืนใดท่ีผูสงขอมูลมีอยูได 

 มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผูสงขอมูลไดรับการตอบแจงการรับจากผูรับขอมูล ใหสันนิษฐาน
วาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของแลว แตขอสันนษิฐานดังกลาวมิใหถือวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีผูรับขอมูลไดรับนั้นถูกตองตรงกันกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผูสงขอมูลไดสงมา 

 มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีปรากฏในการตอบแจงการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นเองวาขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ผูรับขอมูลไดรับเปนไปตามขอกำหนดทางเทคนิคที่ผูสงขอมูลและผูรับขอมูลได
ตกลงหรือระบุไวในมาตรฐานซึ่งใชบังคับอยู ใหสันนิษฐานวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที ่สงไปนั้น 
ไดเปนไปตามขอกำหนดทางเทคนิคท้ังหมดแลว 

 มาตรา ๒๒ การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวาไดมีการสงเมื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น
ไดเขาสูระบบขอมูลท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของผูสงขอมูล 

๑๐ 
 

 มาตรา ๒๓ การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้นไดเขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล 
 หากผูรับขอมูลไดกำหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไว
โดยเฉพาะใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสู
ระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลไดกำหนดไวนั้น แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบ
ขอมูลอื ่นของผู ร ับขอมูลซึ ่งมิใชระบบขอมูลที ่ผู ร ับขอมูลกำหนดไว ใหถือวาการรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาท่ีไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลนั้น 
 ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลตั้งอยูในสถานที่อีกแหงหนึ่ง 
ตางหากจากสถานท่ีท่ีถือวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา ๒๔ 

 มาตรา ๒๔ การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ที่ทำการงานของ 
ผูสงขอมูล หรือไดรับ ณ ท่ีทำการงานของผูรับขอมูล แลวแตกรณี 
 ในกรณีที่ผู สงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที ่ทำการงานหลายแหง ใหถือเอาที่ทำการงาน 
ท่ีเก่ียวของมากท่ีสุดกับธุรกรรมนั้นเปนท่ีทำการงานเพ่ือประโยชนตามวรรคหนึ่ง แตถาไมสามารถ
กำหนดไดวาธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับที่ทำการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสำนักงานใหญ 
เปนสถานท่ีท่ีไดรับหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 
 ในกรณีท่ีไมปรากฏท่ีทำการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถ่ินท่ีอยูปกติเปน
สถานท่ีท่ีสงหรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสงและการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการ 
ทางโทรเลขและโทรพิมพ หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดท่ีไดกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยท่ีกำหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการท่ีเชื่อถือได 

หมวด ๒ 
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

 มาตรา ๒๖ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที ่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อถือได 
 (๑) ขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเชื่อมโยงไปยังเจาของลายมือชื่อ 
โดยไมเชื่อมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใตสภาพท่ีนำมาใช 
 (๒) ในขณะสรางลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกสนั ้น ขอมูลสำหรับใชสร างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสอยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือชื่อโดยไมมีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 
 (๓) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส นับแตเวลาที่ไดสรางข้ึน
สามารถจะตรวจพบได และ 
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๑๐ 
 

 มาตรา ๒๓ การรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
นั้นไดเขาสูระบบขอมูลของผูรับขอมูล 
 หากผูรับขอมูลไดกำหนดระบบขอมูลที่ประสงคจะใชในการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสไว
โดยเฉพาะใหถือวาการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาที่ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นไดเขาสู
ระบบขอมูลที่ผูรับขอมูลไดกำหนดไวนั้น แตถาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดสงไปยังระบบ
ขอมูลอื ่นของผู ร ับขอมูลซึ ่งมิใชระบบขอมูลที ่ผู ร ับขอมูลกำหนดไว ใหถือวาการรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมีผลนับแตเวลาท่ีไดเรียกขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบขอมูลนั้น 
 ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแมระบบขอมูลของผูรับขอมูลตั้งอยูในสถานที่อีกแหงหนึ่ง 
ตางหากจากสถานท่ีท่ีถือวาผูรับขอมูลไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา ๒๔ 

 มาตรา ๒๔ การสงหรือการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ที่ทำการงานของ 
ผูสงขอมูล หรือไดรับ ณ ท่ีทำการงานของผูรับขอมูล แลวแตกรณี 
 ในกรณีที่ผู สงขอมูลหรือผูรับขอมูลมีที ่ทำการงานหลายแหง ใหถือเอาที่ทำการงาน 
ท่ีเก่ียวของมากท่ีสุดกับธุรกรรมนั้นเปนท่ีทำการงานเพ่ือประโยชนตามวรรคหนึ่ง แตถาไมสามารถ
กำหนดไดวาธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับที่ทำการงานแหงใดมากที่สุด ใหถือเอาสำนักงานใหญ 
เปนสถานท่ีท่ีไดรับหรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 
 ในกรณีท่ีไมปรากฏท่ีทำการงานของผูสงขอมูลหรือผูรับขอมูล ใหถือเอาถ่ินท่ีอยูปกติเปน
สถานท่ีท่ีสงหรือไดรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับกับการสงและการรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการ 
ทางโทรเลขและโทรพิมพ หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดท่ีไดกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยท่ีกำหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการท่ีเชื่อถือได 

หมวด ๒ 
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

 มาตรา ๒๖ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที ่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อถือได 
 (๑) ขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นไดเชื่อมโยงไปยังเจาของลายมือชื่อ 
โดยไมเชื่อมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใตสภาพท่ีนำมาใช 
 (๒) ในขณะสรางลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกสนั ้น ขอมูลสำหรับใชสร างลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสอยูภายใตการควบคุมของเจาของลายมือชื่อโดยไมมีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 
 (๓) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแกลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส นับแตเวลาที่ไดสรางข้ึน
สามารถจะตรวจพบได และ 
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๑๑ 
 

 (๔)๑๙ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหการลงลายมือชื่อเปนไปเพื่อรับรองความครบถวน
และไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ การเปลี่ยนแปลงใดแกขอความนั้นสามารถตรวจพบได 
นับแตเวลาท่ีลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไมเปนการจำกัดวาไมมีวิธีการอื่นใดที่แสดงไดวาเปนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อถือได หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเก่ียวกับความไมนาเชื่อถือของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

 มาตรา ๒๗ ในกรณีมีการใชขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสราง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีจะมีผลตามกฎหมาย เจาของลายมือชื่อตองดำเนินการดังตอไปนี้ 
 (๑) ใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิใหมีการใชขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสโดยไมไดรับอนุญาต 
 (๒) แจงใหบุคคลที่คาดหมายไดโดยมีเหตุอันควรเชื่อวาจะกระทำการใดโดยขึ้นอยูกับ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือใหบริการเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ทราบโดยมิชักชา เม่ือ 

(ก) เจาของลายมือชื่อรูหรือควรไดรูวาขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น
สูญหาย ถูกทำลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

(ข) เจาของลายมือชื่อรูจากสภาพการณท่ีปรากฏวากรณีมีความเสี่ยงมากพอท่ีขอมูล
สำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเลก็ทรอนิกส สูญหาย ถูกทำลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือ
ถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 (๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองใช 
ความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและสมบูรณของการแสดงสาระสำคัญ
ทั้งหมด ซึ่งกระทำโดยเจาของลายมือชื่อเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มี
การกำหนดในใบรับรอง 

 มาตรา ๒๘ ในกรณีมีการใหบริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
ใหมีผลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อ ผูใหบริการออกใบรับรองตองดำเนินการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีตนไดแสดงไว 
 (๒) ใชความระมัดระวังตามสมควรใหแนใจในความถูกตองและความสมบูรณของ 
การแสดงสาระสำคัญทั้งหมดที่ตนไดกระทำเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามท่ี
มีการกำหนดในใบรับรอง 
 (๓) จัดใหมีวิธีการในการเขาถึงโดยสมควร ใหคู กรณีที่เกี ่ยวของสามารถตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในการแสดงสาระสำคัญท้ังหมดจากใบรับรองได ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) การระบุผูใหบริการออกใบรับรอง 
(ข) เจาของลายมือชื่อซึ่งระบุในใบรับรองไดควบคุมขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสในขณะมีการออกใบรับรอง 

 
 ๑๙ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๔) แกไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที ่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๒ 
 

(ค) ขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลใชไดในขณะหรือกอนที่มี 
การออกใบรับรอง 
 (๔) จ ัดให ม ีว ิธ ีการเข าถ ึงโดยสมควร ให ค ู กรณีท ี ่ เก ี ่ยวข องสามารถตรวจสอบ 
กรณีดังตอไปนี้จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 

(ก) วิธีการท่ีใชในการระบุตัวเจาของลายมือชื่อ 
(ข) ขอจำกัดเก่ียวกับวัตถุประสงคและคุณคาท่ีมีการนำขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสหรอืใบรับรอง 
(ค) ขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณใชไดและไมสูญหาย 

ถูกทำลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
(ง) ขอจำกัดเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดท่ีผูใหบริการออกใบรับรองไดระบุไว 
(จ) การมีวิธีการใหเจาของลายมือชื่อสงคำบอกกลาวเม่ือมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒) 
(ฉ) การมีบริการเก่ียวกับการเพิกถอนใบรับรองท่ีทันการ 

 (๕) ในกรณีท่ีมีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการท่ีใหเจาของลายมือชื่อสามารถ
แจงไดตามหลักเกณฑท่ีกำหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีท่ีมีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการนั้น 
ตองสามารถเพิกถอนใบรับรองไดทันการ 
 (๖) ใชระบบ วิธีการ และบุคลากรท่ีเชื่อถือไดในการใหบริการ 

 มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเชื่อถือไดของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา 
๒๘ (๖) ใหคำนึงถึงกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพยท่ีมีอยู 
 (๒) คุณภาพของระบบฮารดแวรและซอฟตแวร 
 (๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาขอมูลการใหบริการนั้น 
 (๔) การจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเจาของลายมือชื่อ ที่ระบุในใบรับรองและผูท่ี 
อาจคาดหมายไดวาจะเปนคูกรณีท่ีเก่ียวของ 
 (๕) ความสม่ำเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ 
 (๖) องคกรที่ใหการรับรองหรือใหบริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการมีอยู
ของสิ่งท่ีกลาวมาใน (๑) ถึง (๕) 
 (๗) กรณีใด ๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

 มาตรา ๓๐ คูกรณีท่ีเก่ียวของตองดำเนินการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ดำเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 (๒) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีใบรับรอง ตองมีการดำเนินการตามสมควร ดังนี้ 

(ก) ตรวจสอบความสมบูรณของใบรับรอง การพักใช หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ 
(ข) ปฏิบัติตามขอจำกัดใด ๆ ท่ีเก่ียวกับใบรับรอง 
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๑๒ 
 

(ค) ขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลใชไดในขณะหรือกอนที่มี 
การออกใบรับรอง 
 (๔) จ ัดให ม ีว ิธ ีการเข าถ ึงโดยสมควร ให ค ู กรณีท ี ่ เก ี ่ยวข องสามารถตรวจสอบ 
กรณีดังตอไปนี้จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 

(ก) วิธีการท่ีใชในการระบุตัวเจาของลายมือชื่อ 
(ข) ขอจำกัดเก่ียวกับวัตถุประสงคและคุณคาท่ีมีการนำขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกสหรอืใบรับรอง 
(ค) ขอมูลสำหรับใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีผลสมบูรณใชไดและไมสูญหาย 

ถูกทำลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
(ง) ขอจำกัดเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดท่ีผูใหบริการออกใบรับรองไดระบุไว 
(จ) การมีวิธีการใหเจาของลายมือชื่อสงคำบอกกลาวเม่ือมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒) 
(ฉ) การมีบริการเก่ียวกับการเพิกถอนใบรับรองท่ีทันการ 

 (๕) ในกรณีท่ีมีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นตองมีวิธีการท่ีใหเจาของลายมือชื่อสามารถ
แจงไดตามหลักเกณฑท่ีกำหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีท่ีมีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการนั้น 
ตองสามารถเพิกถอนใบรับรองไดทันการ 
 (๖) ใชระบบ วิธีการ และบุคลากรท่ีเชื่อถือไดในการใหบริการ 

 มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเชื่อถือไดของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา 
๒๘ (๖) ใหคำนึงถึงกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพยท่ีมีอยู 
 (๒) คุณภาพของระบบฮารดแวรและซอฟตแวร 
 (๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาขอมูลการใหบริการนั้น 
 (๔) การจัดใหมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเจาของลายมือชื่อ ที่ระบุในใบรับรองและผูท่ี 
อาจคาดหมายไดวาจะเปนคูกรณีท่ีเก่ียวของ 
 (๕) ความสม่ำเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ 
 (๖) องคกรที่ใหการรับรองหรือใหบริการออกใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการมีอยู
ของสิ่งท่ีกลาวมาใน (๑) ถึง (๕) 
 (๗) กรณีใด ๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

 มาตรา ๓๐ คูกรณีท่ีเก่ียวของตองดำเนินการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ดำเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 (๒) ในกรณีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมีใบรับรอง ตองมีการดำเนินการตามสมควร ดังนี้ 

(ก) ตรวจสอบความสมบูรณของใบรับรอง การพักใช หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ 
(ข) ปฏิบัติตามขอจำกัดใด ๆ ท่ีเก่ียวกับใบรับรอง 
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๑๓ 
 

 มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลทางกฎหมายโดยไมตอง 
คำนึงถึง 
 (๑) สถานท่ีออกใบรับรองหรือสถานท่ีสรางหรือใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ 
 (๒) สถานท่ีทำการงานของผูออกใบรับรองหรือเจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 ใบรับรองที่ออกในตางประเทศใหมีผลตามกฎหมายในประเทศเชนเดียวกับใบรับรอง 
ท่ีออกในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกลาวไดใชระบบท่ีเชื่อถือไดไมนอยกวาระบบท่ีเชื่อถือได
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที ่สรางหรือใชในตางประเทศใหถือวามีผลตามกฎหมายใน
ประเทศ เชนเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในประเทศ หากการสรางหรือใช
ลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดใชระบบที่เชื ่อถือไดไมนอยกวาระบบที่เชื ่อถือไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 ในการพิจารณาวาใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใดมีความเชื่อถือไดตามวรรคสอง 
หรือวรรคสาม ใหคำนึงถึงมาตรฐานระหวางประเทศและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของประกอบดวย 

หมวด ๓ 
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 

 มาตรา ๓๒๒๐ บุคคลยอมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
แตในกรณีที ่จำเปนเพื ่อรักษาความมั ่นคงทางการเงินและการพาณิชย หรือเพื ่อประโยชน 
ในการเสริมสรางความนาเชื่อถือและยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเพื่อปองกัน 
ความเสียหายตอสาธารณชน ใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดใหการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือ 
ตองไดรับใบอนุญาตกอน แลวแตกกรณี 
 ในการกำหนดใหกรณีใดตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาต 
ตามวรรคหนึ่ง ใหกำหนดโดยพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น 
ประกอบกับความเหมาะสมในการควบคุมดูแลและการปองกันความเสียหายตามระดับ 
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจดังกลาว 
 ในการน ี ้  จะกำหนดให หน วยงานของร ัฐแหงหนึ ่ งแห งใดเป นผ ู ร ับผ ิดชอบใน 
การควบคุมดูแลในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามวรรคหนึ่งก็ได หากไมมีการกำหนดใหหนวยงาน
ของรัฐแหงใดเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล ใหสำนักงานเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ท้ังนี้ 
ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลตามพระราชกฤษฎีกาหรือสำนักงาน 
แลวแตกรณี แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาดวย 

 
 ๒๐ มาตรา ๓๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๓ 
 

 มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใหถือวามีผลทางกฎหมายโดยไมตอง 
คำนึงถึง 
 (๑) สถานท่ีออกใบรับรองหรือสถานท่ีสรางหรือใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ 
 (๒) สถานท่ีทำการงานของผูออกใบรับรองหรือเจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 ใบรับรองที่ออกในตางประเทศใหมีผลตามกฎหมายในประเทศเชนเดียวกับใบรับรอง 
ท่ีออกในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกลาวไดใชระบบท่ีเชื่อถือไดไมนอยกวาระบบท่ีเชื่อถือได
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที ่สรางหรือใชในตางประเทศใหถือวามีผลตามกฎหมายใน
ประเทศ เชนเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางหรือใชในประเทศ หากการสรางหรือใช
ลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดใชระบบที่เชื ่อถือไดไมนอยกวาระบบที่เชื ่อถือไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 ในการพิจารณาวาใบรับรองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใดมีความเชื่อถือไดตามวรรคสอง 
หรือวรรคสาม ใหคำนึงถึงมาตรฐานระหวางประเทศและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของประกอบดวย 

หมวด ๓ 
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 

 มาตรา ๓๒๒๐ บุคคลยอมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
แตในกรณีที ่จำเปนเพื ่อรักษาความมั ่นคงทางการเงินและการพาณิชย หรือเพื ่อประโยชน 
ในการเสริมสรางความนาเชื่อถือและยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเพื่อปองกัน 
ความเสียหายตอสาธารณชน ใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดใหการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือ 
ตองไดรับใบอนุญาตกอน แลวแตกกรณี 
 ในการกำหนดใหกรณีใดตองแจงใหทราบ ตองขึ้นทะเบียน หรือตองไดรับใบอนุญาต 
ตามวรรคหนึ่ง ใหกำหนดโดยพิจารณาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น 
ประกอบกับความเหมาะสมในการควบคุมดูแลและการปองกันความเสียหายตามระดับ 
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจดังกลาว 
 ในการน ี ้  จะกำหนดให หน วยงานของร ัฐแหงหนึ ่ งแห งใดเป นผ ู ร ับผ ิดชอบใน 
การควบคุมดูแลในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามวรรคหนึ่งก็ได หากไมมีการกำหนดใหหนวยงาน
ของรัฐแหงใดเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล ใหสำนักงานเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ท้ังนี้ 
ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลตามพระราชกฤษฎีกาหรือสำนักงาน 
แลวแตกรณี แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาดวย 

 
 ๒๐ มาตรา ๓๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๔ 
 

 กอนเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และนำขอมูลท่ีไดรับมาประกอบการพิจารณา 

 มาตรา ๓๓๒๑ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการท่ีตองแจงใหทราบ ผูท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจดังกลาว
ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่กอนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจง ใหออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานการแจงในวันท่ี 
รับแจงนั้นและใหผูแจงประกอบธุรกิจนั้นไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจงดังกลาว แตถาพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจพบในภายหลังวาการแจงไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหมีอำนาจสั่งผูแจงแกไขให
ถูกตองหรือครบถวนและนำผลการแกไขมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที ่ภายในระยะเวลา 
ท่ีกำหนด 
 ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจไมแกไขหรือไมปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจาหนาที่ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งใหผูนั้นหยุดการใหบริการในสวนที่เกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจนั้นนับแตวันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
จนกวาจะแกไขใหถูกตองและครบถวนตามคำสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี 
 ในการประกอบธุรกิจ ผูแจงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกาและ
ตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด หลักเกณฑตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใหกำหนดเรื่อง
การชดใชหรือเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจไวดวย 
 ถาผูแจงไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจตามวรรคสี่ ใหพนักงานเจาหนาท่ี 
มีคำสั่งหามมิใหผูนั้นใหบริการในสวนท่ีเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจนั้น 
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกำหนดดังกลาว 
 ในกรณีท่ีผูแจงไมแกไขตามวรรคสามหรือไมปฏิบัติตามวรรคหาภายในระยะเวลาเกาสิบวัน
นับแตวันท่ีหยุดหรือถูกหามการใหบริการ ใหพนักงานเจาหนาท่ีถอนการรับแจงของผูนั้นออกจาก
สารบบการรับแจงและแจงเปนหนังสือใหผูนั้นทราบโดยเร็ว 

    มาตรา ๓๓/๑มาตรา ๓๓/๑มาตรา ๓๓/๑มาตรา ๓๓/๑๒๒ ในกรณีท่ีพระราชกฤษฎีกากำหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการท่ีตองข้ึนทะเบียน ผูท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจดังกลาว
ตองขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคำขอขึ้นทะเบียนแลว ใหออกใบรับการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือ
เปนหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนในวันที่ยื ่นคำขอนั้น และหากพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานการขึ ้นทะเบียนแลวเห็นว าครบถวนและถูกตองตามที ่กำหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา ใหรับข้ึนทะเบียนและแจงเปนหนังสือใหผูขอข้ึนทะเบียนทราบภายในสามสิบวัน

 
 ๒๑ มาตรา ๓๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒๒ มาตรา ๓๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๕ 
 

นับแตวันที่ไดรับคำขอขึ้นทะเบียนดังกลาว และใหผูขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นไดตั้งแตวันท่ี
ไดรับข้ึนทะเบียน 
 หากพนักงานเจาหนาที่ไมสามารถตรวจสอบใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาตามวรรคสอง 
ใหผูขอขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจไปพลางกอนได นับแตวันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลา
ดังกลาว 
 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบกอนการรับขึ้นทะเบียนตามวรรคสอง หรือตรวจ
พบหลังจากที่ผูนั้นไดประกอบธุรกิจดังกลาวแลว วาเอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนของ 
ผู ขอขึ ้นทะเบียนไมครบถวนหรือไมถูกตอง ใหแจงเปนหนังสือแกผู ขอขึ ้นทะเบียนหรือ 
ผูขึ้นทะเบียนแลวแตกรณี เพื่อแกไขใหถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ในการนี้ 
ถาผูขอขึ้นทะเบียนหรือผูขึ้นทะเบียนไมแกไขใหถูกตองและครบถวน หรือไมดำเนินการจนพน
กำหนดระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กำหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสิทธิในการประกอบ
ธุรกิจของผูขอขึ้นทะเบียนตามวรรคสามเปนอันระงับและใหถือวาคำขอขึ้นทะเบียนนั้นตกไป 
หรือใหมีคำสั่งเพิกถอนการข้ึนทะเบียนของผูประกอบธุรกิจนั้น แลวแตกรณี 
 ในการประกอบธ ุรก ิจ ผ ู ข ึ ้นทะเบ ียนต องปฏ ิบ ัต ิตามหล ักเกณฑท ี ่กำหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาและตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด หลักเกณฑตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวใหกำหนดเรื่องการชดใชหรือเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจไวดวย 
 ถาผูขึ ้นทะเบียนฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจตามวรรคหา  
ใหคณะกรรมการพิจารณามีคำสั่งปรับผู นั ้นไมเกินหนึ่งลานบาท โดยคำนึงถึงความรายแรง 
แหงพฤติกรรมที ่กระทำผิด หลักเกณฑในการพิจารณากำหนดคาปร ับใหเป นไปตามท่ี
คณะกรรมการกำหนด และในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคำสั่งใหผูนั้นดำเนินการใด ๆ 
เพ่ือแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได 

ถาผูถูกปรับตามวรรคหกไมชำระคาปรับ ใหคณะกรรมการมีอำนาจฟองคดีตอศาล 
ที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับชำระคาปรับ ในการนี้ ถาศาลพิพากษาให 
ชำระคาปรับ หากผูนั ้นไมชำระคาปรับภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคำพิพากษา ใหยึด
ทรัพยสินของผูนั้นเพ่ือชดใชแทนคาปรับ แตมิใหนำมาตรการกักขังแทนคาปรับมาใชแกผูนั้น 
 ในกรณีที่ผูกระทำผิดตามวรรคหกไมดำเนินการแกไขตามคำสั่งของคณะกรรมการ หรือ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจตามวรรคหาซ้ำอีกภายในระยะเวลาหนึ่งป
นับแตวันท่ีคณะกรรมการมีคำสั่งปรับครั้งแรก คณะกรรมการอาจมีคำสั่งเพิกถอนการข้ึนทะเบียน
ของผูขึ้นทะเบียนนั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงคำสั่งดังกลาวใหผูนั้นทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๓๔มาตรา ๓๔มาตรา ๓๔มาตรา ๓๔๒๓ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกากำหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดเปนกิจการที่ตองไดรับใบอนุญาต ใหผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจ
ดังกลาวยื่นคำขอรับใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ีตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา  

 
 ๒๓ มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๖ 
 

คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต 
การตออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา  

ในการประกอบธุรกิจ ผู ไดร ับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที ่กำหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา ประกาศที ่คณะกรรมการกำหนด หรือเงื ่อนไขในใบอนุญาต หลักเกณฑ  
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใหกำหนดเรื่องการชดใชหรือเยียวยาผูไดรับความเสียหายจาก 
การประกอบธุรกิจไวดวย  

ในกรณีที ่ผู ไดรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจ 
ตามวรรคสาม ใหคณะกรรมการพิจารณามีคำสั่งปรับผูนั้นไมเกินสองลานบาท และใหนำความใน
มาตรา ๓๓/๑ วรรคหกและวรรคเจ็ด มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ในกรณีที่ผูกระทำผิดตามวรรคสี่ไมดำเนินการแกไขตามคำสั่งของคณะกรรมการ หรือ 
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการประกอบธุรกิจตามวรรคสามซ้ำอีกภายในระยะเวลาหนึ่งป 
นับแตวันที่คณะกรรมการมีคำสั่งปรับครั้งแรก คณะกรรมการอาจมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
ของผูไดรับใบอนุญาตนั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงคำสั่งดังกลาวใหผูนั้นทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๓๔/๑มาตรา ๓๔/๑มาตรา ๓๔/๑มาตรา ๓๔/๑๒๔ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการ สำนักงานหรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม ประกาศกำหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
เรื่องที่กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ ได โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว 

มาตรา ๓๔/๒มาตรา ๓๔/๒มาตรา ๓๔/๒มาตรา ๓๔/๒๒๕ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลและกำกับการประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา ๓๒ ใหพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือสำนักงานที่มีหนาที่ควบคุมดูแล
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสนั้นมีหนาท่ีและอำนาจ ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจงใหผูใหบริการหรือเจาหนาที่ของผูใหบริการ หรือบุคคลใดมาใหขอมูล
หรือสงเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เก่ียวกับการประกอบธุรกิจการใหบริการนั้น 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงเพื ่อรายงานตอคณะกรรมการ ในกรณีท่ี 
ผูใหบริการไดกระทำความผิดหรือทำใหเกิดความเสียหายเพราะเหตุฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี ้หรือตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศของคณะกรรมการ หรือเงื ่อนไขใน
ใบอนุญาต 

(๓) เขาไปในสถานที่ของผูใหบริการในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก 
หรือในเวลาทำการของสถานที่นั ้น เพื่อตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริง และยึดหรืออายัด

 
 ๒๔ มาตรา ๓๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒๕ มาตรา ๓๔/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



46สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

๑๗ 
 

เอกสารและหลักฐาน รวมถึงสิ่งอื ่นใดที่เกี่ยวกับการใหบริการที่สงสัยวามีไวเพื่อใชหรือไดใช 
ในการกระทำความผิด 
 ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรานี้ ใหแสดงบัตรประจำตัวพนักงาน
เจาหนาที่ที่หนวยงานของรัฐหรือสำนักงานที่มีหนาที่ควบคุมดูแลออกให และใหผูที่เกี่ยวของ
อำนวยความสะดวกตามสมควร 

หมวด ๓/๑ 
ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล๒๖ 

 

มาตรา ๓๔/๓มาตรา ๓๔/๓มาตรา ๓๔/๓มาตรา ๓๔/๓๒๗ การพิสูจนและยืนยันตัวตนของบุคคลอาจกระทำผานระบบการพิสูจน
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได 

ผูใดประสงคจะอาศัยการพิสูจนและยืนยันตัวตนของบุคคลอื่นผานระบบการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอาจแจงเงื่อนไขเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของการพิสูจนและยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลท่ีตองใชใหบุคคลอ่ืนนั้นทราบเปนการลวงหนา และเม่ือไดมีการพิสูจนและยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลตามเงื่อนไขดังกลาวแลว ใหสันนิษฐานวาบุคคลท่ีไดรับการพิสูจนและยืนยันตัวตนเปน
บุคคลนั้นจริง 

เงื่อนไขเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามวรรคสอง
ตองมีมาตรฐานไมต่ำกวาที ่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔/๔ วรรคสอง 
แลวแตกรณี ประกาศกำหนด โดยมีหลักประกันการเขาถึงและการใชประโยชนของประชาชน
โดยสะดวกและไมเลือกปฏิบัติ 

มาตรา ๓๔/๔มาตรา ๓๔/๔มาตรา ๓๔/๔มาตรา ๓๔/๔๒๘    ในกรณีที่จำเปนเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย  
หรือเพื่อประโยชนในการเสริมสรางความนาเชื่อถือและยอมรับในระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล หรือเพ่ือปองกันความเสียหายแกสาธารณชน ใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใดเปนการประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสที่ตองไดรับใบอนุญาตกอน และใหนำบทบัญญติั
ในหมวด ๓ ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกำหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง
เพื่อทำหนาที่ประกาศกำหนดหลักเกณฑที่ผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะตองปฏิบัติ และใหมีอำนาจพิจารณามีคำสั่งและดำเนินการอื่นใดตาม

 
 ๒๖ หมวด ๓/๑ ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล มาตรา ๓๔/๓ และมาตรา ๓๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒๗ มาตรา ๓๔/๓ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒๘ มาตรา ๓๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๗ 
 

เอกสารและหลักฐาน รวมถึงสิ่งอื ่นใดที่เกี่ยวกับการใหบริการที่สงสัยวามีไวเพื่อใชหรือไดใช 
ในการกระทำความผิด 
 ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรานี้ ใหแสดงบัตรประจำตัวพนักงาน
เจาหนาที่ที่หนวยงานของรัฐหรือสำนักงานที่มีหนาที่ควบคุมดูแลออกให และใหผูที่เกี่ยวของ
อำนวยความสะดวกตามสมควร 

หมวด ๓/๑ 
ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล๒๖ 

 

มาตรา ๓๔/๓มาตรา ๓๔/๓มาตรา ๓๔/๓มาตรา ๓๔/๓๒๗ การพิสูจนและยืนยันตัวตนของบุคคลอาจกระทำผานระบบการพิสูจน
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได 

ผูใดประสงคจะอาศัยการพิสูจนและยืนยันตัวตนของบุคคลอื่นผานระบบการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอาจแจงเงื่อนไขเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของการพิสูจนและยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลท่ีตองใชใหบุคคลอ่ืนนั้นทราบเปนการลวงหนา และเม่ือไดมีการพิสูจนและยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลตามเงื่อนไขดังกลาวแลว ใหสันนิษฐานวาบุคคลท่ีไดรับการพิสูจนและยืนยันตัวตนเปน
บุคคลนั้นจริง 

เงื่อนไขเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามวรรคสอง
ตองมีมาตรฐานไมต่ำกวาที ่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔/๔ วรรคสอง 
แลวแตกรณี ประกาศกำหนด โดยมีหลักประกันการเขาถึงและการใชประโยชนของประชาชน
โดยสะดวกและไมเลือกปฏิบัติ 

มาตรา ๓๔/๔มาตรา ๓๔/๔มาตรา ๓๔/๔มาตรา ๓๔/๔๒๘    ในกรณีที่จำเปนเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย  
หรือเพื่อประโยชนในการเสริมสรางความนาเชื่อถือและยอมรับในระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล หรือเพ่ือปองกันความเสียหายแกสาธารณชน ใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใดเปนการประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสที่ตองไดรับใบอนุญาตกอน และใหนำบทบัญญติั
ในหมวด ๓ ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกำหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง
เพื่อทำหนาที่ประกาศกำหนดหลักเกณฑที่ผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะตองปฏิบัติ และใหมีอำนาจพิจารณามีคำสั่งและดำเนินการอื่นใดตาม

 
 ๒๖ หมวด ๓/๑ ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล มาตรา ๓๔/๓ และมาตรา ๓๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒๗ มาตรา ๓๔/๓ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒๘ มาตรา ๓๔/๔ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๘ 
 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตฝาฝนหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑการประกอบ
ธุรกิจก็ได 

หมวด ๔ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

 

 มาตรา ๓๕ คำขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คำสั ่งทางปกครอง การชำระเงิน  
การประกาศหรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐ 
ถ าได กระทำในร ูปของขอมูลอ ิ เล ็กทรอนิกส ตามหล ักเกณฑและว ิธ ีการที ่กำหนดโดย 
พระราชกฤษฎีกา ใหนำพระราชบัญญัตินี ้มาใชบังคับและใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมาย
เชนเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที ่กฎหมายในเรื ่องนั ้นกำหนด ทั ้งนี้  
ในพระราชกฤษฎีกาอาจกำหนดใหบุคคลที่เกี่ยวของตองกระทำหรืองดเวนกระทำการใด ๆ หรือ
ใหหนวยงานของรัฐออกระเบียบเพ่ือกำหนดรายละเอียดในบางกรณีดวยก็ได 
 ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกลาวอาจกำหนดให 
ผูประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตองแจงใหทราบ ตองข้ึนทะเบียน หรือ
ตองไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี กอนประกอบกิจการก็ได ในกรณีนี้ ใหนำบทบัญญัติในหมวด ๓ 
และบทกำหนดโทษท่ีเก่ียวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งแลว ศาลหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
อาจพิจารณานำหลักเกณฑในเรื่องใดที่กำหนดไวตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาใชบังคับแก 
การดำเนินการในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือในการวินิจฉัยชี้ขาด
ขอพิพาทแลวแตกรณี เพื ่อใหเปนไปตามความเหมาะสมกับหนาที ่และอำนาจของตนตาม
กฎหมายได รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมดวย ท้ังนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๙ 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 

 มาตรา ๓๖๓๐ ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเปนรองประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง
จำนวนแปดคน 
 ใหผูอำนวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และแตงตั้งพนักงานของสำนักงานเปน
ผูชวยเลขานุการไดตามความจำเปนแตไมเกินสองคน 

 
 ๒๙ มาตรา ๓๕ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓๐ มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๙ 
 

 ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ตองเปนบุคคลที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเปนที่ประจักษดานการเงิน ดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ด านนิต ิศาสตร  ด านว ิทยาการคอมพิวเตอร  ด านว ิทยาศาสตร หร ือว ิศวกรรมศาสตร   
ดานสังคมศาสตร หรือดานอื่นใดที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานของคณะกรรมการ ทั้งนี้ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองประกอบดวยบุคคลซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงาน 
ของรัฐที่มีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำรวมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
ของจำนวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
 หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด  

มาตรา ๓๗มาตรา ๓๗มาตรา ๓๗มาตรา ๓๗๓๑ ใหคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกสม ีหนาที ่และอำนาจ 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรเกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ท่ีสำนักงานเสนอตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง 
 (๒) สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนใหดำเนินกิจกรรม
ตามแผนยุทธศาสตรตาม (๑) 
 (๓) กำหนดมาตรฐานด านเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลในส วนท ี ่ เก ี ่ ยวข องก ับธ ุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส 

(๔) กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรตาม (๑) เพื่อรวบรวมขอมูล
และปญหาเก่ียวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินการและพัฒนา
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 (๕) เสนอแนะตอคณะกรรมการด ิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษฐกิจและส ังคมแหงชาต ิและ
คณะร ัฐมนตร ีในการจ ัดให ม ีหร ือปร ับปร ุงกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข องกับการพัฒนาธ ุรกรรม 
ทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส   และการค ุ มครองทร ัพย ส ินทางป ญญาเก ี ่ยวก ับการทำธ ุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส 
 (๖) เสนอแนะหร ือให คำปร ึกษาตอร ัฐมนตร ีในการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๗) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน 
ในการสงเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 (๘) กำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน 

 
 ๓๑ มาตรา ๓๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



49สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

๒๐ 
 

 ในการปฏิบัติเพื ่อใหเปนไปตามหนาที่และอำนาจตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ 
มีหนังสือเรียกหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาชี ้แจง ใหขอเท็จจริง หรือมาใหถอยคำหรือ 
สงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการดำเนินงานได 

ในการปฏิบัต ิการตามพระราชบัญญัติน ี ้ให คณะกรรมการเปนเจาพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา มาตรา มาตรา มาตรา ๓๘๓๘๓๘๓๘๓๒ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงสี่ป 
เมื ่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนง
ตามวาระน ั ้นอย ู  ในตำแหน ง เพ ื ่อปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่ต อไปจนกว าประธานกรรมการและ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันท่ี
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนงตามวาระนั้น 

มาตรา ๓๙มาตรา ๓๙มาตรา ๓๙มาตรา ๓๙๓๓ นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๘ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื ่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริต 

ตอหนาท่ีหรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจำคุกโดยตองคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด

ท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๔๐มาตรา ๔๐มาตรา ๔๐มาตรา ๔๐๓๔ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนง
กอนวาระ ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู และใหดำเนินการแตงต้ัง
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตำแหนงที่วางภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
ตำแหนงวางลง เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวัน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงแทนอยูในตำแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 มาตรา ๔๑ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการท้ังหมดจึงเปนองคประชุม 
 ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
 ๓๒ มาตรา ๓๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓๓ มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓๔ มาตรา ๔๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๑ 
 

 การประชุมของคณะกรรมการอาจกระทำโดยว ิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกสตามท่ี
คณะกรรมการกำหนดก็ได๓๕ 

 มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอำนาจแตงตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได 
 ใหนำความในมาตรา ๔๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 มาตรา ๔๒/๑๓๖ ใหคณะกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตาม
หลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 
 คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั ้งตามมาตรา ๔๒ ใหไดรับเบี้ยประชุมและ
ประโยชนตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๔๓มาตรา ๔๓มาตรา ๔๓มาตรา ๔๓๓๗ ใหสำนักงานทำหนาท่ีเปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการ 
ใหสำนักงานจัดทำแผนยุทธศาสตรเกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เพื ่อเสนอ

คณะกรรมการใหความเห็นชอบตามมาตรา ๓๗ (๑) และจัดสงใหหนวยงานที ่ เก ี ่ยวของ 
เพ่ือดำเนินการตอไป 

มาตรา ๔๓/๑มาตรา ๔๓/๑มาตรา ๔๓/๑มาตรา ๔๓/๑๓๘ แผนยุทธศาสตรที ่สำนักงานตองจัดทำตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง  
ตองสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยอยางนอยตองกำหนดเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑) กลไกและมาตรการดานการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานทางเทคโนโลยีด ิจ ิ ทัล  
เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

(๒) มาตรการการสงเสริมและสนับสนุนการใหมีระบบการบริการในการทำธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการใหบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ 

(๓) กระบวนการส งเสร ิมให เก ิดการพัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑการใช งาน 
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหการทำงานของระบบมีการเชื่อมโยงกันอยางมีความมั่นคงปลอดภัย 
พรอมใชงาน และมีความนาเชื่อถือในการใหบริการ 

(๔) แนวทางและมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ รวมท้ังการประยุกตการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเก่ียวของ 

 
 ๓๕ มาตรา ๔๑ วรรคส่ี เพิ่มโดยพระราชบญัญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓๖ มาตรา ๔๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓๗ มาตรา ๔๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓๘ มาตรา ๔๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๒ 
 

 (๕) แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา คนควา และวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด านธ ุรกรรมทางอิ เล ็กทรอน ิกส  พาณิชย อ ิ เล ็กทรอนิกส  และการให บร ิการธ ุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งสงเสริมใหมีการเผยแพรความรูใหแกประชาชนเพื่อใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดังกลาว 

หมวด ๖ 
บทกำหนดโทษ 
 

มาตรา ๔๔มาตรา ๔๔มาตรา ๔๔มาตรา ๔๔๓๙ ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมแจง
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง โดยฝาฝน
คำสั่งของพนักงานเจาหนาที่ใหหยุดการใหบริการหรือคำสั่งหามมิใหใหบริการในสวนที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือตามมาตรา  
๓๓ วรรคหา แลวแตกรณี หรือประกอบธุรกิจบริการเกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ภายหลังจากพนักงานเจาหนาที่ถอนการรับแจงตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ตองระวางโทษจำคุก 
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา ๔๔/๑มาตรา ๔๔/๑มาตรา ๔๔/๑มาตรา ๔๔/๑๔๐ ผูใดประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมขึ้น
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคหนึ่ง 
หรือประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภายหลังจากมีคำสั่งเพิกถอนการข้ึน
ทะเบียนตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคสี่ หรือวรรคแปด แลวแตกรณี ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองป 
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา ๔๕มาตรา ๔๕มาตรา ๔๕มาตรา ๔๕๔๑ ผูใดประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมไดรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ หรือประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ในระหวางท่ีมีคำสั่งพักใชใบอนุญาตหรือภายหลังจากมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของคณะกรรมการ 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา ๔๕/๑มาตรา ๔๕/๑มาตรา ๔๕/๑มาตรา ๔๕/๑๔๒    ผูใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตน 
ทางดิจิทัลโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔/๔ หรือประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบ 
การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในระหวางที่มีคำสั่งพักใชใบอนุญาตหรือภายหลังจากมี
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔/๔ วรรคสอง  
ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 
 ๓๙ มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔๐ มาตรา ๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔๑ มาตรา ๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔๒ มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๓ 
 

 มาตรา ๔๖๔๓ ในกรณีที่ผู กระทำความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทำความผิดของ 
นิติบุคคลนั ้นเกิดจากการสั ่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู จัดการ หรือบุคคลใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการ
หรือกระทำการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทำการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทำความผิด 
ผูนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
         นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๔๓ มาตรา ๔๖ แกไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี ่ยวกับความรับผิด 
ในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๒๓ 
 

 มาตรา ๔๖๔๓ ในกรณีที่ผู กระทำความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทำความผิดของ 
นิติบุคคลนั ้นเกิดจากการสั ่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู จัดการ หรือบุคคลใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการ
หรือกระทำการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทำการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทำความผิด 
ผูนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
         นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๔๓ มาตรา ๔๖ แกไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี ่ยวกับความรับผิด 
ในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๔ 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการทำธุรกรรมในปจจุบัน
มีแนวโนมที ่จะปรับเปลี ่ยนวิธ ีการในการติดตอสื ่อสารที ่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยี 
ทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากการทำธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวมีความแตกตางจากวิธีการทำธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยูใน
ป จจ ุบ ันเป นอย างมาก อ ันส งผลให ต องม ีการรองร ับสถานะทางกฎหมายของข อมูล 
ทางอิเล็กทรอนิกสใหเสมอกับการทำเปนหนังสือ หรือหลักฐานเปนหนังสือ การรับรองวิธีการสง
และรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส การใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐาน 
ที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนการสงเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหนาเชื่อถือ 
และมีผลในทางกฎหมายเชนเดียวกับการทำธุรกรรมโดยวิธ ีการทั ่วไปที ่เคยปฏิบัติอยู เดิม 
ควรกำหนดใหมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทำหนาที่วางนโยบายกำหนดหลักเกณฑ
เพ่ือสงเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งมีหนาที่ในการสงเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยีเพื่อติดตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยี ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาใหมีมาตรฐาน
นาเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของ อันจะเปนการสงเสริม
การใชธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ดวยการมีกฎหมาย
รองรับในลักษณะท่ีเปนเอกรูป และสอดคลองกับมาตรฐานท่ีนานาประเทศยอมรับ จึงจำเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอำนาจหนาที่ของสวนราชการ 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๔ 

 มาตรา ๑๐๒ ในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหแกไข
คำวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร” 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอำนาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดำรงตำแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน
สวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อำนาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย

 
 ๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



54สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

๒๕ 
 

โอนอำนาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผู ใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมี 
การเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรีผูดำรงตำแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรง
กับการโอนอำนาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มี 
การตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมท้ังตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบ
เลิกแลว ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจำเปนตอง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๔๕ 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 มาตรา ๑๑ ในระหวางที่จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี ้ยังไมแลวเสร็จ ใหสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารรับผิดชอบทำหนาที่หนวยงานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ไปพลางกอน 
 ใหปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตงตั้งขาราชการซ่ึงดำรงตำแหนง
ไมต่ำกวาระดับแปดหรือเทียบเทาในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ทำหนาท่ีเปนหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไปพลางกอน
จนกวาการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจะแลวเสร็จ 
 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะสั ่งใหขาราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารมาปฏิบัติงานชั่วคราวในสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามความจำเปนก็ได 

 มาตรา ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันกฎหมาย 
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสยังไมมีบทบัญญัติรองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส  
ซึ ่งเปนสิ ่งที ่สามารถระบุถึงตัวผู ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดเช นเดียวกับลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส ทำใหเปนอุปสรรคตอการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท่ีตองมีการประทับตราใน
หนังสือเปนสำคัญ รวมทั้งยังไมมีบทบัญญัติที่กำหนดใหสามารถนำเอกสารซึ่งเปนสิ่งพิมพออก

 
 ๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หนา ๘๑/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

๒๖ 
 

ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสมาใชแทนตนฉบับหรือใหเปนพยานหลักฐานในศาลได และโดยที่ไดมี 
การปรับปรุงโครงสรางระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และกำหนดใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานที่มีอำนาจหนาท่ี
เกี ่ยวกับการวางแผน สงเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ประกอบกับปจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดมีการใชอยางแพรหลาย จำเปนท่ี
จะตองมีหนวยงานธุรการเพื่อทำหนาที่กำกับดูแลเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสและเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
โดยสมควรจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขึ้นทำหนาท่ีแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ อันจะเปนการสงเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศ สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา 
ของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๔๖ 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมี 
คำวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนท่ี
สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ 
นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล โดยไมปรากฏวา 
มีการกระทำหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับ
ไมได ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และตอมา 
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคำวินิจฉัยในลักษณะดังกลาวทำนองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ 
วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖ ดังนั้น เพื่อแกไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติ 
ในลักษณะเดียวกันมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 ๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๘ ก/หนา ๑/๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
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๒๖ 
 

ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสมาใชแทนตนฉบับหรือใหเปนพยานหลักฐานในศาลได และโดยที่ไดมี 
การปรับปรุงโครงสรางระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และกำหนดใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานที่มีอำนาจหนาท่ี
เกี ่ยวกับการวางแผน สงเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ประกอบกับปจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดมีการใชอยางแพรหลาย จำเปนท่ี
จะตองมีหนวยงานธุรการเพื่อทำหนาที่กำกับดูแลเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสและเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
โดยสมควรจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขึ้นทำหนาท่ีแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ อันจะเปนการสงเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศ สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา 
ของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๔๖ 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมี 
คำวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนท่ี
สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ 
นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล โดยไมปรากฏวา 
มีการกระทำหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับ
ไมได ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และตอมา 
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคำวินิจฉัยในลักษณะดังกลาวทำนองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ 
วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖ ดังนั้น เพื่อแกไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติ 
ในลักษณะเดียวกันมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 ๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๘ ก/หนา ๑/๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
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๒๗ 
 

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๔๗ 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 มาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งดำรงตำแหนงอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูในตำแหนงตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๒๖ บรรดาการใด ๆ ที ่คณะกรรมการธ ุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส ตาม
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดดำเนินการไวกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี ้ใชบังคับและยังมีผลใชบังคับอยู  ใหยังคงใชบังคับไดตอไป และเมื ่อไดมี 
การแตงตั ้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชบัญญัติว าดวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แลว การนั้นยังดำเนินการ 
ไมแลวเสร็จ ใหการดำเนินการตอไปเปนไปตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสนั้น
กำหนด 
 มาตรา ๒๗ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันกฎหมายวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีขอจำกัดหรืออุปสรรคบางประการในการบังคับใชกฎหมาย ประกอบกับ
การทำสัญญาในรูปแบบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นระหวางคูสัญญา 
ท่ีอยูคนละประเทศเปนจำนวนมาก เพ่ือใหกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนไปตาม
มาตรฐานสากล รวมท้ังปรับปรุงกลไกในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสใหช ัดเจนและสอดคลองกับการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  
จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๔๘ 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 มาตรา ๗ ผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
ซึ ่งประกอบธุรกิจอยู ในว ันกอนที ่พระราชบัญญัตินี ้ใช บ ังคับ ใหดำเนินกิจการตอไปได  
และเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๔/๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม 

 
 ๔๗ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๓๖/ตอนท่ี ๔๙ ก/หนา ๑๒/๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
 ๔๘ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๓๖/ตอนท่ี ๖๗ ก/หนา ๒๐๓/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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๒๘ 
 

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ กำหนดใหเปนธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่ตองไดรับใบอนุญาต ใหผูประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนั้นยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคำขอรับใบอนุญาตแลว ใหดำเนินกิจการตอไป
จนกวาจะมีคำสั่งไมอนุญาต 

 มาตรา ๘ บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไปเพียง
เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีระเบียบตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 มาตรา ๙ ใหร ัฐมนตรีว าการกระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
   
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การยืนยันตัวตนของ
บุคคลเปนขั ้นตอนสำคัญในการทำธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ แตที ่ผานมาผู ที ่ประสงคจะ 
ขอรับบริการจากผูประกอบการหรือหนวยงานใด ๆ จะตองทำการพิสูจนและยืนยันตัวตนโดย 
การแสดงตนตอผูใหบริการพรอมกับตองสงเอกสารหลักฐาน ซึ่งเปนภาระตอผูใชบริการและ 
ผูใหบริการ สมควรกำหนดใหบุคคลสามารถพิสูจนและยืนยันตัวตนผานระบบการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได โดยมีกลไกการควบคุมดูแลผูประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวของ เพื่อให
ระบบดังกลาวมีความนาเชื่อถือและปลอดภัย จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 

เรื่อง แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy)  
และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) 

ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  
(Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย  (Certificate  Policy)  และ 

แนวปฏิบัติ  (Certification  Practice  Statement) 
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Certification  Authority)   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

เพื่อใหการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสมีความนาเชื่อถือ  ตลอดจน
มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  จึงเห็นควรกําหนด
แนวทางในการจัดทําแนวนโยบาย  (Certificate  Policy)  และแนวปฏิบัติ  (Certification  Practice  
Statement)  ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Certification  Authority)   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  (๖)  มาตรา  ๒๙  (๗)  และมาตรา  ๓๗  (๔)  แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงออก
ประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Certification  Authority)  จัดทาํ
แนวนโยบาย  (Certificate  Policy)  และแนวปฏิบัติ  (Certification  Practice  Statement)  ตามแนวทาง  
การจัดทําแนวนโยบาย  (Certificate  Policy)  และแนวปฏิบัติ  (Certification  Practice  Statement)   
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Certification  Authority)  ทายประกาศนี้   

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
รอยตรีหญิง  ระนองรักษ  สุวรรณฉวี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate 
Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
(Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๖ / ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง / หนา ๒๗ / วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
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 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย  (Certificate  Policy)  และ 

แนวปฏิบัติ  (Certification  Practice  Statement) 
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Certification  Authority)   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

เพื่อใหการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสมีความนาเชื่อถือ  ตลอดจน
มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  จึงเห็นควรกําหนด
แนวทางในการจัดทําแนวนโยบาย  (Certificate  Policy)  และแนวปฏิบัติ  (Certification  Practice  
Statement)  ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Certification  Authority)   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  (๖)  มาตรา  ๒๙  (๗)  และมาตรา  ๓๗  (๔)  แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงออก
ประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Certification  Authority)  จัดทาํ
แนวนโยบาย  (Certificate  Policy)  และแนวปฏิบัติ  (Certification  Practice  Statement)  ตามแนวทาง  
การจัดทําแนวนโยบาย  (Certificate  Policy)  และแนวปฏิบัติ  (Certification  Practice  Statement)   
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Certification  Authority)  ทายประกาศนี้   

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
รอยตรีหญิง  ระนองรักษ  สุวรรณฉวี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate 
Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
(Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๖ / ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง / หนา ๒๗ / วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
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แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และ 
แนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement)  

ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) 
 

๑. บทนํา 
 

ในการนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Electronic Certificate) ที่ออกโดยผูใหบริการ         
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) เพ่ือใหผูใชบริการสามารถนําไปใชในการรับรอง     
ตัวบุคคลผูถือใบรับรองสําหรับใชในการสรางลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) อันเปนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือไดประเภทหนึ่ง หรือสําหรับการรับรองความมีตัวตนของนิติบุคคล หรือรับรอง
เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร (Server) หรือเอนทิตี (Entity) อ่ืนใดก็ตาม ดวยการประยุกตใช
เทคโนโลยีโครงสรางพ้ืนฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure หรือเทคโนโลยี PKI) นั้น 
ความนาเชื่อถือของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส นับวามีสวนสําคัญย่ิงตอการใชบริการและ
กอใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายในธุรกรรมตางๆ ที่ทําข้ึนโดยมีการนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไปใช
ยืนยันหรือรับรองตัวบุคคล นิติบุคคล เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร หรือเอนทิตีใดก็ตาม ในการทํา
ธุรกรรมแตละครั้ง 

เพ่ือใหการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส มีความนาเชื่อถือ 
หนวยงานที่ชื่อวา Internet Engineering Task Force หรือ IETF ซึ่งทําการพัฒนาสถาปตยกรรมทาง
อินเทอรเน็ต (Internet Architecture) จึงไดกําหนดกรอบหรือแนวทางในการทําแนวนโยบายและ      
แนวปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสข้ึน เรียกวา Internet X.509 Public Key 
Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework (RFC 3647) อันเปน
มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล จึงไดนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทําประกาศฉบับนี้ 
สําหรับใชปฏิบัติในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส   
ในประเทศไทย เพ่ือใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล 

 

๒. คํานิยาม (Definition) และคํายอ (Acronym) 
 

ในสวนนี้แสดงถึงคํานิยามและคํายอเพ่ือใหความหมายกับคําที่ถูกใชในเอกสารนี้อยางเขาใจได
ถูกตองตรงกัน 
 

คํา/คํายอ คํานิยาม 
RFC “The Internet Request For Comments” เปนชุดเอกสารที่เขียนเพ่ือนิยามหรือ

บรรยายตามความเปนจริงปจจุบันและแนะนําแนวปฏิบัติเก่ียวกับเกณฑวิธี 
(Protocol) และนโยบายของอินเทอรเน็ต เปนตน 
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แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และ 
แนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement)  

ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) 
 

๑. บทนํา 
 

ในการนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Electronic Certificate) ที่ออกโดยผูใหบริการ         
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) เพ่ือใหผูใชบริการสามารถนําไปใชในการรับรอง     
ตัวบุคคลผูถือใบรับรองสําหรับใชในการสรางลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) อันเปนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือไดประเภทหนึ่ง หรือสําหรับการรับรองความมีตัวตนของนิติบุคคล หรือรับรอง
เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร (Server) หรือเอนทิตี (Entity) อ่ืนใดก็ตาม ดวยการประยุกตใช
เทคโนโลยีโครงสรางพ้ืนฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure หรือเทคโนโลยี PKI) นั้น 
ความนาเชื่อถือของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส นับวามีสวนสําคัญย่ิงตอการใชบริการและ
กอใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายในธุรกรรมตางๆ ที่ทําข้ึนโดยมีการนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไปใช
ยืนยันหรือรับรองตัวบุคคล นิติบุคคล เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร หรือเอนทิตีใดก็ตาม ในการทํา
ธุรกรรมแตละครั้ง 

เพ่ือใหการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส มีความนาเชื่อถือ 
หนวยงานที่ชื่อวา Internet Engineering Task Force หรือ IETF ซึ่งทําการพัฒนาสถาปตยกรรมทาง
อินเทอรเน็ต (Internet Architecture) จึงไดกําหนดกรอบหรือแนวทางในการทําแนวนโยบายและ      
แนวปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสข้ึน เรียกวา Internet X.509 Public Key 
Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework (RFC 3647) อันเปน
มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล จึงไดนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทําประกาศฉบับนี้ 
สําหรับใชปฏิบัติในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส   
ในประเทศไทย เพ่ือใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล 

 

๒. คํานิยาม (Definition) และคํายอ (Acronym) 
 

ในสวนนี้แสดงถึงคํานิยามและคํายอเพ่ือใหความหมายกับคําที่ถูกใชในเอกสารนี้อยางเขาใจได
ถูกตองตรงกัน 
 

คํา/คํายอ คํานิยาม 
RFC “The Internet Request For Comments” เปนชุดเอกสารที่เขียนเพ่ือนิยามหรือ

บรรยายตามความเปนจริงปจจุบันและแนะนําแนวปฏิบัติเก่ียวกับเกณฑวิธี 
(Protocol) และนโยบายของอินเทอรเน็ต เปนตน 

-๒-

คํา/คํายอ คํานิยาม 
บุคคล  บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
เอนทิต ี บุคคลและรวมถึงเครื่องใหบริการ (Server) หรือเว็บไซต หรือหนวยปฏิบัติงาน 

(Operating Unit/Site) หรือเครื่องมืออ่ืนใด (Device) ที่อยูภายใตการควบคุมของ
บุคคล  

Certificate 
Revocation List 
(CRL) 

รายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส คือ รายการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  
ที่ถูกเพิกถอนการใชงาน 

Online 
Certificate 
Status Protocol  
(OCSP) 

เกณฑวิธี (Protocol) สําหรับตรวจสอบสถานะของการเพิกถอนใบรับรอง หรือ  
วันเวลาที่เริ่มตนและสิ้นสุดการใชใบรับรอง 

Object Identifier 
(OID) 

คาสัมพันธซึ่งบงบอกถึงขอมูลสารสนเทศของวัตถุ (Information Object) ใดๆ 
โดยเปนคาที่สามารถบงชี้ไดถึงความเปนหนึ่งเดียวของ Object นั้นๆ 

กุญแจสาธารณะ 
Public Key  

กุญแจที่ใชในการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล และสามารถนําไปใชในการเขารหัส
ลับข อมูลอิเล็กทรอนิกส  เ พ่ือมิให สามารถเข าใจความหมายของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่มีการเขารหัสลับนั้นได เพ่ือประโยชนในการรักษาความลับของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น  

กุญแจสวนตัว 
Private Key 

กุญแจที่ใชในการสรางลายมือชื่อดิจิทัล และสามารถนําไปใชในการถอดรหัสลับ
เมื่อมีการเขารหัสลับขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถเขาใจความหมายของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีการเขารหัสลับนั้นได 

คูกุญแจ 
Key Pair 

กุญแจสวนตัวและกุญแจสาธารณะในระบบการเขารหัสลับแบบอสมมาตรที่ได  
สรางข้ึนโดยวิธีการที่ทําใหกุญแจสวนตัวมีความสัมพันธในทางคณิตศาสตรกับ
กุญแจสาธารณะในลักษณะที่สามารถใชกุญแจสาธารณะตรวจสอบไดวา  
ลายมือชื่อดิจิทัลไดสรางข้ึนโดยใชกุญแจสวนตัวนั้นหรือไม และสามารถนํากุญแจ
สาธารณะไปใชในการเขารหัสลับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ทําใหไมสามารถเขาใจ
ความหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดเพ่ือประโยชนในการรักษาความลับของ  
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแตบุคคลที่ถือกุญแจสวนตัวซึ่งสามารถนํากุญแจสวนตัว
ของตนใชในการถอดรหัสลับของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือให เจาของกุญแจ  
สวนตัวสามารถอานหรือเขาใจความหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได 
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-๓- 

คํา/คํายอ คํานิยาม 
เจาหนาที่รับ
ลงทะเบียน  
Registration 
Authority (RA) 

ผูซึ่งทําหนาที่รับลงทะเบียนเมื่อมีการย่ืนคําขอใชบริการ แจงเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส หรือตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยทําการตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ผูใชบริการใหไว 

พฤติการณที่
กระทบตอความ
มั่นคงปลอดภัย
ของขอมูล 
(Compromise) 

หมายถึง การที่ขอมูลสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือ  
ถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเก็บรักษาขอมูลนั้น รวมทั้ง  
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีพฤติการณดังกลาว 

 

๓. หัวขอที่ตองกําหนดไวในแนวนโยบาย และ  แนวปฏบัิติ 
 

บทที่ ๑ บทนํา (Introduction) 
บทที่ ๒ ความรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลและการเกบ็รักษาขอมูล  

 (Publication and Repository Responsibilities) 
บทที่ ๓ การระบุและการยืนยันตัวบุคคล (Identification and Authentication) 
บทที่ ๔ ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการตลอดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  

                     (Certificate Life-Cycle Operation Requirements) 
บทที่ ๕ การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ การบริหารจัดการ และ 

                     การดําเนินงาน (Facility, Management, and Operational Controls) 
บทที่ ๖ การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยดานเทคนิค (Technical Security Controls) 
บทที่ ๗ การกําหนดรูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รายการเพิกถอน และสถานะของ 

 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate, CRL, and OCSP Profiles) 
บทที่ ๘ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎขอบังคับตางๆ และการประเมินความเสี่ยงอ่ืนๆ  
           (Compliance Audit and Other Assessment) 
บทที่ ๙ ขอกําหนดอ่ืนๆ และประเด็นกฎหมาย (Other Business and Legal Matters) 

 
 
 
 
 

-๔-

๔. เน้ือหาที่ตองกําหนดไวในแนวนโยบาย และแนวปฏบัิติ 

 
บทที่ ๑ บทนํา (Introduction) 
 เนื้อหาในบทนี้ จะกลาวถึงประเภทของบุคคลหรือเอนทิตีที่เก่ียวของและการนําแนวนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติไปใชงาน 

๑. ขอมูลเบ้ืองตนทั่วไป (Overview)  
 สาระสําคัญของเนื้อหาในขอนี้ คือ การกลาวถึงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยทั่วๆ ไป และ
การนําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่จัดทําข้ึนไปปรับใชเมื่อมีการประยุกตใช PKI เชน กรณีที่มีการ
กําหนดระดับความนาเชื่อถือของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกัน ใบรับรองซึ่งแตกตางกันนั้นอาจมี
ความซับซอนหรืออาจมีการกําหนดขอบเขตการใช PKI ที่แตกตางกัน ดังนั้น การแสดงขอมูลเก่ียวกับ
โครงสรางของ PKI จึงมีประโยชนตอการทําความเขาใจเนื้อหาในสวนนี้  

๒. ชื่อเอกสาร (Document Name and Identification) 
 เนื้อหาในสวนนี้จะกําหนดเก่ียวกับ “ชื่อ” สําหรับใชเรียกแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือเรียก
สิ่งหนึ่งสิ่งใด (Other Identifier) ทั้งนี้ รวมถึงการเรียกชื่อเอกสารหรือสิ่งที่ระบุถึงเชนวานั้นในทางเทคนิค
ดวย กลาวคือ จําเปนตองมีการจดทะเบียนเลข OID ซึ่งมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “ASN.1 Object 
Identifier ” ในทางปฏิบัติการกําหนดเลข OID ของแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น     
ก็เพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดวาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือสิ่งอ่ืนที่ถูกระบุถึงและกํากับดวยเลข 
OID นั้น มีอยูจริง เนื่องจากเลข OID จะเปนตัวเลขซึ่งมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงถึง Information 
Object ใดๆ ลักษณะการกําหนดเลข OID จะมีการจัดเรียงลําดับตัวเลขกันและคั่นตัวเลขดวยจุด โดยมี
หนวยงานรับจดทะเบียนเลข OID จํานวนหลายหนวยงานดวยกัน ไดแก American National Standard 
Institute (ANSI) สหรัฐอเมริกา, ISO เปนตน 

๓. บุคคลที่เก่ียวของ (PKI Participants) 
 เนื้อหาในบทนี้ควรจะกําหนดลักษณะ (Identity) ประเภทของบุคคลหรือเอนทิตี (Entity)          
ที่เก่ียวของ รวมทั้งกําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคคลหรือเอนทิตีเหลานั้นดวย 

๓.๑ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) 
  คือ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสรางและออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรอง
กุญแจสาธารณะใหกับผูใชบริการ  

๓.๒ เจาหนาที่รับลงทะเบียน (Registration Authority) 
  คือ บุคคลหรือเอนทิตี ที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบตัวบุคคลผูสมัครขอใชบริการ ทั้งในข้ันตอน  
ที่มีการะบุตัวบุคคลผูสมัครขอใชบริการ (Identification) วาผูสมัครขอใชบริการเปนใคร หรือเอนทิตีใด 
และข้ันตอนการยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคล (Authentication) วา ผูสมัครขอใชบริการหรือเอนทีตีอ่ืนใด 
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๔. เน้ือหาที่ตองกําหนดไวในแนวนโยบาย และแนวปฏบัิติ 

 
บทที่ ๑ บทนํา (Introduction) 
 เนื้อหาในบทนี้ จะกลาวถึงประเภทของบุคคลหรือเอนทิตีที่เก่ียวของและการนําแนวนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติไปใชงาน 

๑. ขอมูลเบ้ืองตนทั่วไป (Overview)  
 สาระสําคัญของเนื้อหาในขอนี้ คือ การกลาวถึงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยทั่วๆ ไป และ
การนําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่จัดทําข้ึนไปปรับใชเมื่อมีการประยุกตใช PKI เชน กรณีที่มีการ
กําหนดระดับความนาเชื่อถือของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกัน ใบรับรองซึ่งแตกตางกันนั้นอาจมี
ความซับซอนหรืออาจมีการกําหนดขอบเขตการใช PKI ที่แตกตางกัน ดังนั้น การแสดงขอมูลเก่ียวกับ
โครงสรางของ PKI จึงมีประโยชนตอการทําความเขาใจเนื้อหาในสวนนี้  

๒. ชื่อเอกสาร (Document Name and Identification) 
 เนื้อหาในสวนนี้จะกําหนดเกี่ยวกับ “ชื่อ” สําหรับใชเรียกแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือเรียก
สิ่งหนึ่งสิ่งใด (Other Identifier) ทั้งนี้ รวมถึงการเรียกชื่อเอกสารหรือสิ่งที่ระบุถึงเชนวานั้นในทางเทคนิค
ดวย กลาวคือ จําเปนตองมีการจดทะเบียนเลข OID ซึ่งมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “ASN.1 Object 
Identifier ” ในทางปฏิบัติการกําหนดเลข OID ของแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น     
ก็เพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดวาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือสิ่งอ่ืนที่ถูกระบุถึงและกํากับดวยเลข 
OID นั้น มีอยูจริง เนื่องจากเลข OID จะเปนตัวเลขซึ่งมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงถึง Information 
Object ใดๆ ลักษณะการกําหนดเลข OID จะมีการจัดเรียงลําดับตัวเลขกันและคั่นตัวเลขดวยจุด โดยมี
หนวยงานรับจดทะเบียนเลข OID จํานวนหลายหนวยงานดวยกัน ไดแก American National Standard 
Institute (ANSI) สหรัฐอเมริกา, ISO เปนตน 

๓. บุคคลที่เก่ียวของ (PKI Participants) 
 เนื้อหาในบทนี้ควรจะกําหนดลักษณะ (Identity) ประเภทของบุคคลหรือเอนทิตี (Entity)          
ที่เก่ียวของ รวมทั้งกําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคคลหรือเอนทิตีเหลานั้นดวย 

๓.๑ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) 
  คือ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสรางและออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรอง
กุญแจสาธารณะใหกับผูใชบริการ  

๓.๒ เจาหนาที่รับลงทะเบียน (Registration Authority) 
  คือ บุคคลหรือเอนทิตี ที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบตัวบุคคลผูสมัครขอใชบริการ ทั้งในข้ันตอน  
ที่มีการะบุตัวบุคคลผูสมัครขอใชบริการ (Identification) วาผูสมัครขอใชบริการเปนใคร หรือเอนทิตีใด 
และข้ันตอนการยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคล (Authentication) วา ผูสมัครขอใชบริการหรือเอนทีตีอ่ืนใด 
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เปนบุคคลหรือเอนทิตีนั้นจริง นอกจากนั้นผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือเจาหนาที่รับ
ลงทะเบียน จะทําหนาที่ทํานองเดียวกันในการเพิกถอนใบรับรอง หรือตออายุใบรับรอง โดยทําการ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ผูสมัครขอใชบริการไดใหไวในข้ันตอนตางๆ หลังจาก
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผูสมัครขอใชบริการเรียบรอยแลว จึงแจงใหผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ออกใบรับรองใหกับผูสมัครขอใชบริการตอไป ทั้งนี้เจาหนาที่รับลงทะเบียน อาจเปน
บุคลากรของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรืออาจเปนบุคลากรของผูสมัครขอใชบริการ หรือ
อาจเปนหนวยงานหรือเอนทิตีอ่ืนที่ไดทําขอตกลงกับเจาหนาที่รับลงทะเบียน เพ่ือทําหนาที่ดังกลาว  

๓.๓ ผูใชบริการ (Subscriber) 
  คือ บุคคล หรือเอนทิตีใดๆ ที่ไดรับใบรับรองจากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  

๓.๔ คูกรณทีี่เก่ียวของ (Relying Party)  
  คือ บุคคล หรอืเอนทิตีอ่ืนใดที่เชื่อถือลายมือชื่อดิจิทัล อันเปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง 
หรือเชื่อถือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น คูกรณีที่เก่ียวของอาจเปนผูใชบริการจากผูใหบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรืออาจไมใชผูใชบริการจากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสก็ได      
แตเปนผูซึ่งกระทําการหรืองดเวนกระทําการใดๆ เพราะเชื่อถือใบรับรองอิเล็กทรอนิกสหรือลายมือชื่อ   
ดิจิทัล โดยการใชกุญแจสาธารณะที่อยูในใบรับรองนั้นในการตรวจสอบตัวตนที่แทจริงของผูขอใชบริการ
ซึ่งเปนเจาของลายมือชื่อดิจิทัลและมีชื่อปรากฏอยูในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๓.๕ บุคคลซึง่เก่ียวของอ่ืนๆ (Other Participants) 
  คือ บุคคล หรือเอนทิตีอ่ืน นอกจากที่กลาวถึงขางตน เชน ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูล 
(Providers of Repository Services) หรือผูไดรับการวาจางโดยการ Outsource ใหเปนผูใหบริการ   
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

๓.๖ การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Usage)  
  เนื้อหาในสวนนี้ควรกําหนดเกี่ยวกับลักษณะหรือประเภทของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่มีการ
นําไปใชในทางปฏิบัติ เชน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรองตัวบุคคล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
รับรองตัวนิติบุคคล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรองเว็บไซต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรอง
เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล 
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับใชกับสัญญาหรือการทําขอตกลง เปนตน  
 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีขอจํากัดการใชงาน หรือกรณีที่มีการจัดระดับความนาเชื่อถือของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ก็ควรระบุไวใหชัดเจนดวย และหากลักษณะการใชงานหรือชนิดของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสมีความแตกตางกันจนจําเปนตองจัดทําแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติสําหรับการใชงาน    
แตละลักษณะหรือตามชนิดของใบรับรอง ก็จําเปนตองใหขอมูลในเรื่องดังกลาวเอาไวชัดเจนดวยเชนกัน 
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๓.๗ การบรหิารจัดการเกี่ยวกับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ (Policy Administration)  
  เนื้อหาในสวนนี้ควรกลาวถึงชื่อ ที่อยูของหนวยงานที่ยกราง จดทะเบียน ดูแลและปรับปรุง
เอกสารแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ นอกจากนั้นยังรวมถึง ชื่อ ที่อยูของจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสารของผูที่สามารถติดตอได ทั้งนี้ โดยอาจกําหนดเปนตําแหนง       
ที่รับผิดชอบในการตอบขอซักถามหรือติดตอกับผูใชบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนกิส ก็ได 

นอกจากนั้น เพ่ือสรางความนาเชื่อถือใหกับการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสเอง ในกรณีที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดจัดทําแนวนโยบายและ        
แนวปฏิบัติ ตามแนวทางที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสประกาศกําหนดแลว ควรระบุถึง
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และที่อยูของหนวยงานธุรการของคณะกรรมการไวในขอนี้ดวย  

๓.๘ คํานิยามและคํายอ (Definitions and Acronyms) 
           โดยที่ในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ จําเปนตองมีการกลาวถึงคําศัพท และคํายอเปน
จํานวนมาก ดังนั้น ในบทนี้จึงควรมีการใหความหมายของคาํศัพทหรือคํายอเหลานั้นไวดวย เชน การให
ความหมายของคําวาผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียนผูใชบริการ 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ลายมือชื่อดิจิทัล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส คูกุญแจ กุญแจสวนตัว กุญแจ
สาธารณะ เอนทิตี เปนตน เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูใชบริการตอไป                                                                    
 

บทที่ ๒ ความรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลและการเก็บรักษาขอมูล (Publication and   
             Repository Responsibilities) 

สําหรับเนื้อหาในสวนนี้ ควรจะตองระบุเก่ียวกับบุคคลซึ่งทําหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูล 
(Repository) ในการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไมวาผูใหบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะทําหนาที่ดังกลาวนั้นเอง หรือเปนการใชบริการจากผูใหบริการรายอ่ืน      
และความรับผิดชอบของบุคคลหรือหนวยงานที่ทําหนาที่ในการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับแนวนโยบาย และ
แนวปฏิบัติ รวมทั้งเนื้อหาที่จะมีการเผยแพร เชน การควบคุมมาตรการในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (Security Controls) การรักษาความลับทางการคา (Trade Secret) สําหรับขอมูลสําคัญที่มี
ความออนไหว เปนตน 
 นอกจากนั้น ควรใหขอมูลเก่ียวกับความถี่หรือความบอยในการเผยแพรขอมูล การควบคุม    
การเขาถึงขอมูลที่มีการเผยแพรนั้น (Access Control) รวมทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส หรือสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  
 
บทที่ ๓ การระบุและการยืนยันตัวบุคคล ((Identification and Authentication (I&A)) 
 สําหรับเนื้อหาในบทนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนในการยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคล หรือ  
เอนทิตีของผูสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน 
กอนที่จะมีการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  รวมทั้งกําหนดข้ันตอนในการยืนยันหรือพิสูจนบุคคลของ    
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ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือเอนทิตีที่เก่ียวของกับการ
ใหบริการหรือรวมใหบริการกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส นอกจากนั้น อาจใหขอมูล
เก่ียวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือการเพิกถอน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไปพรอมกันดวย อยางไรก็ตาม  เนื้อหาที่พึงกําหนดไวในบทนี้นอกจาก           
ที่กลาวถึงขางตน มีดังตอไปนี้ 

๑. การกําหนดรูปแบบของชื่อ (Naming) 
 สําหรับการกําหนดรูปแบบของชื่อที่ใช (Naming Convention) เพ่ือระบุถึงผูใชบริการนั้น     
ควรกําหนด ดังนี้  

๑.๑ รูปแบบของชื่อ เชน X.500 Distinguished Name หรือ RFC 822 Names สําหรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล (e-mail) และ X.400 สําหรับชื่อ 

๑.๒ ชื่อนั้น จะมีความหมายหรือไมมีก็ได 

๑.๓ การกําหนดชื่อของผูใชบริการในกรณีที่มีการใชชื่อนิรนามหรือนามแฝงหรือปดบังชื่อ         
ที่แทจริง (Anonymous or Pseudonymous) 

๑.๔ กฎในการแปลงชื่อในรูปแบบตางๆ เชน มาตรฐาน  X.500 และ RFC 822 เปนตน 

๑.๕ ชื่อนั้นจะตองมีลักษณะเฉพาะ (Unique Name) 

๒. ความสมบูรณในการระบุตัวบุคคล (Initial Identity Validation) 
 ขอมูลในสวนนี้ ควรจะกําหนดเกี่ยวกับวิธีการระบุตัวบุคคล (Identification) และยืนยันหรือ
พิสูจนตัวบุคคล (Authentication) เมื่อแรกเริ่มลงทะเบียนกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ หรือคูกรณีที่เก่ียวของอ่ืนๆ ทั้งนี้ โดย 

๒.๑  การยืนยันหรือพิสูจนความสัมพันธของกุญแจสวนตัวกับกุญแจสาธารณะที่ถือหรือ
ครอบครองอยูโดยผูใชบริการ เชน การใชในการพิสูจนลายมือชื่อดิจิทัลที่ปรากฏใน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดวยการใชลายมือชื่อดิจิทัลในการสง Certificate Request 
Message มายังผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

๒.๒  การยืนยันหรือพิสูจนเงื่อนไขสําหรับการตรวจสอบความมีอยูขององคกรหรือหนวยงาน 
เชน การตรวจสอบจากหนังสือรับรองของบริษัทหรือนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย เปนตน 

๒.๓  การยืนยันหรือพิสูจนเงื่อนไขสําหรับการตรวจสอบขอมูลของบุคคลซึ่งกระทําการในนาม
ขององคกรหรือหนวยงาน เชน การตรวจสอบจากหนังสือมอบอํานาจ เปนตน 

-๘-

๓. การระบุและยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคลเม่ือมีการขอออกกุญแจใหม (Identification and 
Authentication for Re-key Requests) 

 สําหรับข้ันตอนนี้ จะครอบคลุมทั้งในข้ันตอนที่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสหมดอายุลงและกรณีมีการ
เพิกถอนการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น จึงควรจะเปนข้ันตอนที่มีรูปแบบการทํางานทํานอง
เดียวกันกับการระบุและยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคลเหมือนกับข้ันตอนแรกที่ไดมีการขอใชบริการ 

๔. การระบุและยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคลเม่ือมีการขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
(Identification and Authentication for Revocation Requests) 
เพ่ือระบุประเภทของบุคคลทีส่ามารถทําการรองขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและข้ันตอน

ในการยืนยันหรือพิสูจนขอมูลที่แสดงตัวตนของบุคคลดังกลาวรวมทั้งสิทธิของบุคคลนั้น  
 
บทที่ ๔ ขอกําหนดเก่ียวกับการดําเนินการตลอดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate 

Life-Cycle Operation Requirements) 
ขอมูลในสวนนี้ใชในการระบุขอกําหนดในการดําเนินการเก่ียวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ และบุคคล           
ที่เก่ียวของอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของตน  

๑. การยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Application) 
   สวนนี้ควรระบุขอกําหนดเกี่ยวกับการสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดังตอไปนี ้

๑.๑ บุคคลที่สามารถสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน ผูที่จะมีชื่อในใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส (Certificate Subject) หรือ RA เปนตน 

๑.๒ กระบวนการยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และภาระหนาที่ที่เก่ียวของ ตัวอยางของ
กระบวนการย่ืนขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจเปนดังตอไปนี้ 
(๑) ผูสงคําขอใบรับรองสรางคูกุญแจและสงคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหเจาหนาที่รับ

ลงทะเบียน โดยผูสงคําขอใบรับรองตองใหขอมูลที่ครบถวนและถูกตองตามระเบียบ
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

(๒) เจาหนาที่รับลงทะเบียนตรวจคําขอ และลงลายมือชื่อกํากับคําขอที่ผานการตรวจสอบ
แลวไปใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน และ        
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตองกําหนดหลักการและวิธกีารขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส 
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-๗-

ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือเอนทิตีที่เก่ียวของกับการ
ใหบริการหรือรวมใหบริการกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส นอกจากนั้น อาจใหขอมูล
เก่ียวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือการเพิกถอน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไปพรอมกันดวย อยางไรก็ตาม  เนื้อหาที่พึงกําหนดไวในบทนี้นอกจาก           
ที่กลาวถึงขางตน มีดังตอไปนี้ 

๑. การกําหนดรูปแบบของชื่อ (Naming) 
 สําหรับการกําหนดรูปแบบของชื่อที่ใช (Naming Convention) เพ่ือระบุถึงผูใชบริการนั้น     
ควรกําหนด ดังนี้  

๑.๑ รูปแบบของชื่อ เชน X.500 Distinguished Name หรือ RFC 822 Names สําหรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล (e-mail) และ X.400 สําหรับชื่อ 

๑.๒ ชื่อนั้น จะมีความหมายหรือไมมีก็ได 

๑.๓ การกําหนดชื่อของผูใชบริการในกรณีที่มีการใชชื่อนิรนามหรือนามแฝงหรือปดบังชื่อ         
ที่แทจริง (Anonymous or Pseudonymous) 

๑.๔ กฎในการแปลงชื่อในรูปแบบตางๆ เชน มาตรฐาน  X.500 และ RFC 822 เปนตน 

๑.๕ ชื่อนั้นจะตองมีลักษณะเฉพาะ (Unique Name) 

๒. ความสมบูรณในการระบุตัวบุคคล (Initial Identity Validation) 
 ขอมูลในสวนนี้ ควรจะกําหนดเกี่ยวกับวิธีการระบุตัวบุคคล (Identification) และยืนยันหรือ
พิสูจนตัวบุคคล (Authentication) เมื่อแรกเริ่มลงทะเบียนกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ หรือคูกรณีที่เก่ียวของอ่ืนๆ ทั้งนี้ โดย 

๒.๑  การยืนยันหรือพิสูจนความสัมพันธของกุญแจสวนตัวกับกุญแจสาธารณะที่ถือหรือ
ครอบครองอยูโดยผูใชบริการ เชน การใชในการพิสูจนลายมือชื่อดิจิทัลที่ปรากฏใน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดวยการใชลายมือชื่อดิจิทัลในการสง Certificate Request 
Message มายังผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

๒.๒  การยืนยันหรือพิสูจนเงื่อนไขสําหรับการตรวจสอบความมีอยูขององคกรหรือหนวยงาน 
เชน การตรวจสอบจากหนังสือรับรองของบริษัทหรือนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย เปนตน 

๒.๓  การยืนยันหรือพิสูจนเงื่อนไขสําหรับการตรวจสอบขอมูลของบุคคลซึ่งกระทําการในนาม
ขององคกรหรือหนวยงาน เชน การตรวจสอบจากหนังสือมอบอํานาจ เปนตน 

-๘-

๓. การระบุและยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคลเม่ือมีการขอออกกุญแจใหม (Identification and 
Authentication for Re-key Requests) 

 สําหรับข้ันตอนนี้ จะครอบคลุมทั้งในข้ันตอนที่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสหมดอายุลงและกรณีมีการ
เพิกถอนการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น จึงควรจะเปนข้ันตอนที่มีรูปแบบการทํางานทํานอง
เดียวกันกับการระบุและยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคลเหมือนกับข้ันตอนแรกที่ไดมีการขอใชบริการ 

๔. การระบุและยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคลเม่ือมีการขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
(Identification and Authentication for Revocation Requests) 
เพ่ือระบุประเภทของบุคคลทีส่ามารถทําการรองขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและข้ันตอน

ในการยืนยันหรือพิสูจนขอมูลที่แสดงตัวตนของบุคคลดังกลาวรวมทั้งสิทธิของบุคคลนั้น  
 
บทที่ ๔ ขอกําหนดเก่ียวกับการดําเนินการตลอดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate 

Life-Cycle Operation Requirements) 
ขอมูลในสวนนี้ใชในการระบุขอกําหนดในการดําเนินการเก่ียวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ และบุคคล           
ที่เก่ียวของอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของตน  

๑. การยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Application) 
   สวนนี้ควรระบุขอกําหนดเกี่ยวกับการสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดังตอไปนี ้

๑.๑ บุคคลที่สามารถสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน ผูที่จะมีชื่อในใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส (Certificate Subject) หรือ RA เปนตน 

๑.๒ กระบวนการยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และภาระหนาที่ที่เก่ียวของ ตัวอยางของ
กระบวนการย่ืนขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจเปนดังตอไปนี้ 
(๑) ผูสงคําขอใบรับรองสรางคูกุญแจและสงคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหเจาหนาที่รับ

ลงทะเบียน โดยผูสงคําขอใบรับรองตองใหขอมูลที่ครบถวนและถูกตองตามระเบียบ
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

(๒) เจาหนาที่รับลงทะเบียนตรวจคําขอ และลงลายมือชื่อกํากับคําขอที่ผานการตรวจสอบ
แลวไปใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน และ        
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตองกําหนดหลักการและวิธกีารขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส 
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-๙-

๒. การพิจารณาคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Application Processing) 
 เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตัวอยาง

กระบวนการ เชน 

๒.๑ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนจะดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตองของผูสมัคร เพ่ือการระบุและยืนยันตัวบุคคล 

๒.๒ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนจะพิจารณาวาจะอนุมัติ 
หรือไมอนุมัติการสมัครขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๒.๓ การกําหนดระยะเวลาที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และเจาหนาที่รับลงทะเบียน 
ใชในการพิจารณาการยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๓. การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Issuance)  

เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

๓.๑ ขอปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
เชน การตรวจลายมือชื่อและอํานาจกระทําการของ เจาหนาที่รับลงทะเบียน ตลอดจน      
การสรางใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  

๓.๒ วิธีการแจงผลการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการ เชน การแจงทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

๔. การยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Acceptance) 

๔.๑ ขอปฏิบัติของผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถือเปนการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
เชน ผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ออกใหในกรณีที่ 
(๑) ผูใหบริการออกใบรับรองอิเลก็ทรอนกิส มไิดรบัการแจงการใดๆ จากผูสมัครขอใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกสภายในเวลาที่กําหนด 
(๒) ผูใชบริการลงลายมือชื่อกํากับขอความแจงการยอมรับหรือไมยอมรับใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส 

๔.๒ การเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดยอมรับโดยผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแลว 
ซึ่งอาจเผยแพรโดยผานทาง X.500 Directory หรือ LDAP repository 

๔.๓ การแจงใหบุคคลอ่ืนทราบถึงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดออกใหผูสมัครขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส เชน ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจสงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส   
ที่ออกใหผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส แกเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน 

 

-๑๐-

๕. การใชคูกุญแจ และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Key Pair and Certificate Usage) 

๕.๑  ความรับผิดชอบของผูใชบริการในการใชคูกุญแจและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เชน  
ผูใชบริการจะตองใชกุญแจสวนตัว (Private Key) และใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตามนโยบาย
ที่กําหนดในแนวนโยบาย และสัญญาระหวางผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสกับ
ผูใชบริการ โดยผูใชบริการสามารถใชกุญแจสวนตัวหลังจากที่ผูใชบริการไดยอมรับ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนั้นแลว และไมสามารถใชงานกุญแจสวนตัวและใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสไดหลังจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดังกลาวหมดอายุลงหรือถูกเพิกถอน 

๕ .๒  ความรับผิดชอบของคูกรณีที่ เ ก่ียวของในการใช กุญแจสาธารณะ  หรือใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ เชน คูกรณีที่เก่ียวของจะตองใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตาม
นโยบายที่กําหนดในแนวนโยบาย และตองตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ตามวิธีที่ระบุใน แนวนโยบายภายใตเงื่อนไขเก่ียวกับคูกรณีที่เก่ียวของ 

๖. การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Renewal) 
 การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการ

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ หรือขอมูลอ่ืนใดที่ปรากฏในใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

๖.๑ กรณีตางๆ ที่อนุญาตใหมีการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เชน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
หมดอายุแตนโยบายอนุญาตใหใชคูกุญแจเดิมตอไปได ใหสามารถตออายุใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสได 

๖.๒ บุคคลที่สามารถขอตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน ผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส อาจอนุญาตใหเจาหนาที่รับลงทะเบียน ขอตออายุแทนผูใชบริการได หรือ     
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหผูใชบริการ  
โดยอัตโนมัติเมื่อใบรับรองดังกลาวหมดอายุลง 

๖.๓ ควรมีการระบุกระบวนการในการขอตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ชัดเจน เชน การใช
รหัสผาน (Password) ในการยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งกอนการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๖.๔ ควรมีวิธีการแจงวาไดตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหผูใชบริการแลว 

๖.๕ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส     
ตออายุใหแกผูใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๖.๖ ควรอธิบายเก่ียวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคลที่เก่ียวของ
ใหทราบถึงการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
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๒. การพิจารณาคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Application Processing) 
 เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตัวอยาง

กระบวนการ เชน 

๒.๑ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนจะดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตองของผูสมัคร เพ่ือการระบุและยืนยันตัวบุคคล 

๒.๒ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนจะพิจารณาวาจะอนุมัติ 
หรือไมอนุมัติการสมัครขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๒.๓ การกําหนดระยะเวลาที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และเจาหนาที่รับลงทะเบียน 
ใชในการพิจารณาการยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๓. การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Issuance)  

เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

๓.๑ ขอปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
เชน การตรวจลายมือชื่อและอํานาจกระทําการของ เจาหนาที่รับลงทะเบียน ตลอดจน      
การสรางใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  

๓.๒ วิธีการแจงผลการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการ เชน การแจงทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

๔. การยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Acceptance) 

๔.๑ ขอปฏิบัติของผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถือเปนการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
เชน ผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ออกใหในกรณีที่ 
(๑) ผูใหบริการออกใบรับรองอิเลก็ทรอนกิส มไิดรบัการแจงการใดๆ จากผูสมัครขอใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกสภายในเวลาที่กําหนด 
(๒) ผูใชบริการลงลายมือชื่อกํากับขอความแจงการยอมรับหรือไมยอมรับใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส 

๔.๒ การเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดยอมรับโดยผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแลว 
ซึ่งอาจเผยแพรโดยผานทาง X.500 Directory หรือ LDAP repository 

๔.๓ การแจงใหบุคคลอ่ืนทราบถึงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดออกใหผูสมัครขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส เชน ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจสงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส   
ที่ออกใหผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส แกเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน 

 

-๑๐-

๕. การใชคูกุญแจ และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Key Pair and Certificate Usage) 

๕.๑  ความรับผิดชอบของผูใชบริการในการใชคูกุญแจและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เชน  
ผูใชบริการจะตองใชกุญแจสวนตัว (Private Key) และใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตามนโยบาย
ที่กําหนดในแนวนโยบาย และสัญญาระหวางผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสกับ
ผูใชบริการ โดยผูใชบริการสามารถใชกุญแจสวนตัวหลังจากที่ผูใชบริการไดยอมรับ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนั้นแลว และไมสามารถใชงานกุญแจสวนตัวและใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสไดหลังจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดังกลาวหมดอายุลงหรือถูกเพิกถอน 

๕ .๒  ความรับผิดชอบของคูกรณีที่ เ ก่ียวของในการใช กุญแจสาธารณะ  หรือใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ เชน คูกรณีที่เก่ียวของจะตองใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตาม
นโยบายที่กําหนดในแนวนโยบาย และตองตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ตามวิธีที่ระบุใน แนวนโยบายภายใตเงื่อนไขเก่ียวกับคูกรณีที่เก่ียวของ 

๖. การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Renewal) 
 การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการ

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ หรือขอมูลอ่ืนใดที่ปรากฏในใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

๖.๑ กรณีตางๆ ที่อนุญาตใหมีการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เชน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
หมดอายุแตนโยบายอนุญาตใหใชคูกุญแจเดิมตอไปได ใหสามารถตออายุใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสได 

๖.๒ บุคคลที่สามารถขอตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน ผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส อาจอนุญาตใหเจาหนาที่รับลงทะเบียน ขอตออายุแทนผูใชบริการได หรือ     
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหผูใชบริการ  
โดยอัตโนมัติเมื่อใบรับรองดังกลาวหมดอายุลง 

๖.๓ ควรมีการระบุกระบวนการในการขอตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ชัดเจน เชน การใช
รหัสผาน (Password) ในการยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งกอนการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๖.๔ ควรมีวิธีการแจงวาไดตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหผูใชบริการแลว 

๖.๕ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส     
ตออายุใหแกผูใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๖.๖ ควรอธิบายเก่ียวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคลที่เก่ียวของ
ใหทราบถึงการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
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-๑๑- 

๗. การรับรองคูกุญแจใหม (Certificate Re-key) 
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับการสรางคูกุญแจใหม รวมถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส

ใหมเพ่ือรองรับคูกุญแจใหม โดยผูใชบริการหรือบุคคลอ่ืน 

๗.๑ กรณีตางๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสามารถหรือตองสรางคูกุญแจ และ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับคูกุญแจใหมนี้ เชน กรณีของการเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส หรือการหมดอายุการใชงานของคูกุญแจ 

๗.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับคูกุญแจใหม 

๗.๓ ควรมีวิธีการแจงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการทราบ 
๗.๔ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือรองรับคูกุญแจใหม 

๗.๕ ควรอธิบายเก่ียวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคล          
ที่เก่ียวของใหทราบถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับคูกุญแจใหม 

๘. การแกไขเปลี่ยนแปลงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Modification) 
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมอันเนื่องมาจากการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ เชน 

๘.๑ กรณีตางๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสอนุญาตใหผูใชบริการสามารถแกไข
เปล่ียนแปลงขอมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลง 
Distinguished Name และการเปลี่ยนบทบาทภาระหนาที่ในที่ทํางาน 

๘.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน 
ผูใชบริการ เจาหนาที่ฝายบุคคล หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน 

๘.๓ ควรมีวิธีการแจงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการทราบ 

๘.๔ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหใหม 

๘.๕ ควรอธิบายเกี่ยวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคล         
ที่เก่ียวของใหทราบถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม 

๙. การเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Revocation and Suspension) 

เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับการเพิกถอนและการพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๙.๑ กรณีตางๆผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ใหมีการพักใชหรือเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส เชน การเลิกจางงานผูใชบริการ การสูญหายของอุปกรณเขารหัสลับ หรือ    
มีเหตุอันควรสงสัยวามีการลวงรูกุญแจสวนตัวโดยมิชอบ เปนตน 

-๑๒-

๙.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของ 
ผูใชบริการได เชน ผูใชบริการ และเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน 

๙.๓ ควรมีการระบุกระบวนการขอเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เชน 
การกําหนดใหเจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือผูใชบริการตองลงลายมือชื่อกํากับคําขอเพิกถอน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

๙.๔ ควรมีการกําหนดระยะเวลาที่ผูใชบริการสามารถขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได 

๙.๕ ควรมีการกําหนดวิธีการที่คูกรณีที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบสถานะของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสได 

๙.๖ ในกรณีที่มีการใช Certificate Revocation List (CRL) ในการเผยแพรใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสที่ไดเพิกถอนและพักใช ควรมีการกําหนดความถี่ของการเผยแพรขอมูล
ดังกลาว ระยะเวลาระหวางการสราง CRL และเวลาที่เผยแพร CRL ใหสาธารณะทราบ 
และถามีการใหบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน ก็ควรแจง
ใหสาธารณะทราบถึงวิธีการใชงาน เงื่อนไข และขอกําหนดที่เก่ียวของดวย 

๙.๗ ควรกําหนดระยะเวลาการพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๑๐. บริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Status Services) 

ขอมูลสวนนี้กลาวถึงบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับคูกรณี           
ที่เก่ียวของ และควรมีประเด็นดังตอไปนี้ 

๑๐.๑ ลักษณะของบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และสภาพพรอมใชงาน
ของระบบบริการ รวมถึงนโยบายรองรับกรณีที่ระบบไมสามารถใหบริการได 

๑๐.๒ ลักษณะของบริการอ่ืนที่เก่ียวของ 

๑๑. การเลิกใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (End of Subscription) 

 ขอมูลสวนนี้กลาวถึงข้ันตอนที่ผูใชบริการปฏิบัติในการเลิกใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือการเลิกใหบริการโดยผูใหบริการ         
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๑๒. การเก็บรักษาและการกูคืนกุญแจ (Key Escrow and Recovery) 

  ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรระบุนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการกูคืน
กุญแจสวนตัว และการปองกัน Session Key (Session Key Encapsulation) 
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-๑๑- 

๗. การรับรองคูกุญแจใหม (Certificate Re-key) 
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับการสรางคูกุญแจใหม รวมถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส

ใหมเพ่ือรองรับคูกุญแจใหม โดยผูใชบริการหรือบุคคลอ่ืน 

๗.๑ กรณีตางๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสามารถหรือตองสรางคูกุญแจ และ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับคูกุญแจใหมนี้ เชน กรณีของการเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส หรือการหมดอายุการใชงานของคูกุญแจ 

๗.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับคูกุญแจใหม 

๗.๓ ควรมีวิธีการแจงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการทราบ 
๗.๔ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือรองรับคูกุญแจใหม 

๗.๕ ควรอธิบายเก่ียวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคล          
ที่เก่ียวของใหทราบถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับคูกุญแจใหม 

๘. การแกไขเปลี่ยนแปลงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Modification) 
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมอันเนื่องมาจากการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ เชน 

๘.๑ กรณีตางๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสอนุญาตใหผูใชบริการสามารถแกไข
เปล่ียนแปลงขอมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลง 
Distinguished Name และการเปลี่ยนบทบาทภาระหนาที่ในที่ทํางาน 

๘.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน 
ผูใชบริการ เจาหนาที่ฝายบุคคล หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน 

๘.๓ ควรมีวิธีการแจงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการทราบ 

๘.๔ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหใหม 

๘.๕ ควรอธิบายเกี่ยวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคล         
ที่เก่ียวของใหทราบถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม 

๙. การเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Revocation and Suspension) 

เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับการเพิกถอนและการพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๙.๑ กรณีตางๆผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ใหมีการพักใชหรือเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส เชน การเลิกจางงานผูใชบริการ การสูญหายของอุปกรณเขารหัสลับ หรือ    
มีเหตุอันควรสงสัยวามีการลวงรูกุญแจสวนตัวโดยมิชอบ เปนตน 

-๑๒-

๙.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของ 
ผูใชบริการได เชน ผูใชบริการ และเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน 

๙.๓ ควรมีการระบุกระบวนการขอเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เชน 
การกําหนดใหเจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือผูใชบริการตองลงลายมือชื่อกํากับคําขอเพิกถอน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

๙.๔ ควรมีการกําหนดระยะเวลาที่ผูใชบริการสามารถขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได 

๙.๕ ควรมีการกําหนดวิธีการที่คูกรณีที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบสถานะของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสได 

๙.๖ ในกรณีที่มีการใช Certificate Revocation List (CRL) ในการเผยแพรใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสที่ไดเพิกถอนและพักใช ควรมีการกําหนดความถี่ของการเผยแพรขอมูล
ดังกลาว ระยะเวลาระหวางการสราง CRL และเวลาที่เผยแพร CRL ใหสาธารณะทราบ 
และถามีการใหบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน ก็ควรแจง
ใหสาธารณะทราบถึงวิธีการใชงาน เงื่อนไข และขอกําหนดที่เก่ียวของดวย 

๙.๗ ควรกําหนดระยะเวลาการพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๑๐. บริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Status Services) 

ขอมูลสวนนี้กลาวถึงบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับคูกรณี           
ที่เก่ียวของ และควรมีประเด็นดังตอไปนี้ 

๑๐.๑ ลักษณะของบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และสภาพพรอมใชงาน
ของระบบบริการ รวมถึงนโยบายรองรับกรณีที่ระบบไมสามารถใหบริการได 

๑๐.๒ ลักษณะของบริการอ่ืนที่เก่ียวของ 

๑๑. การเลิกใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (End of Subscription) 

 ขอมูลสวนนี้กลาวถึงข้ันตอนที่ผูใชบริการปฏิบัติในการเลิกใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือการเลิกใหบริการโดยผูใหบริการ         
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๑๒. การเก็บรักษาและการกูคืนกุญแจ (Key Escrow and Recovery) 

  ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรระบุนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการกูคืน
กุญแจสวนตัว และการปองกัน Session Key (Session Key Encapsulation) 
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-๑๓-

บทที่ ๕ การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ การบริหารจัดการ และ          
การดําเนินงาน (Facility, Management, and Operational Controls) 

สําหรับเนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุมการควบคุมและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ 
สําหรับกรณีที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตองใชในการสรางกุญแจ (Key Generation)      
การยืนยันตัวบุคคล (Subject Authentication) การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Issuance)  
การเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Revocation) การตรวจสอบระบบและเก็บรักษาขอมูล 
(Auditing and Archiving) ใหมั่นคงปลอดภัย 
 ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดวิธีการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบุคคลที่เก่ียวของ      
เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และปองกันมิใหมีการบุกรุก หรือเขาถงึระบบ 
หรือลวงรูขอมูลในระบบการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งปองกัน        
มิใหเกิดความผิดพลาดในขอมูลที่ใชในการสรางใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือรายการเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสกรณีที่มีการลวงรูกุญแจสวนตัวของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบ 
 ทั้งนี้ ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security Controls) นั้น ครอบคลุมในเรื่อง 
ดังตอไปนี้  

๑. สถานที่ต้ังหรือการกอสรางสาํนักงานในการใหบริการ (Site Location and Construction) 
เนื้อหาในสวนนี้ควรมีการกําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเปนพิเศษ (High 

Security Zone) หรือการใชหองและตูนิรภัย การติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด และระบบตรวจจับ     
การบุกรุกทางกายภาพ เปนตน 

๒. การเขาถึงทางกายภาพ (Physical Access)  
ควรกําหนดเกี่ยวกับการเขาออกระหวางพ้ืนที่สํานักงานกับพ้ืนที่ที่มีการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยเปนพิเศษ การเคลื่อนยายจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่ง ใหมีการปองกันการเขาถึงทาง
กายภาพ เชน การพิสูจนตัวบุคคลกอนอนุญาตใหเขาถึงระบบใหบริการได อาจทําไดโดยการใชบัตรแถบ
แมเหล็ก และการตรวจสอบลายนิ้วมือ เปนตน นอกจากนี้ ยังควรมีการคํานึงถึงการบริหารจัดการระบบ
ไฟฟาและระบบปรับอากาศ  การปองกันภัยจากน้ํา การจัดเก็บ Backup Media ไวในสถานที่อ่ืน ที่ไดรับ
การปองกันการเขาถึง ปองกันภัยจากไฟและน้ํา 

๓. การควบคุมความม่ันคงปลอดภยัดานกายภาพ (Physical Security Controls) 
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรบรรยายวิธีการควบคุมดานกายภาพของสถานที่

ประกอบการในหัวขอดังตอไปนี้ 

๓.๑ สถานที่ตั้งของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และการจัดแบงพ้ืนที่ตามระดับของ 
ความมั่นคงปลอดภัยที่ตองการ 

๓.๒ การควบคุมการเขาถึงพ้ืนที่ที่ตองการระดับความมั่นคงปลอดภัยที่ตางกัน 
 

-๑๔- 

๓.๓ การดูแลเรื่องพลังงานไฟฟา การไหลเวียนของน้ํา การควบคุมสภาพอากาศ อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ การปองกันการเกิดอัคคีภัย เพ่ือปองกันการหยุดชะงักของการใหบริการ
จากเหตุเหลานี้ 

๓.๔ การเก็บรักษาสื่อที่ใชเก็บขอมูลของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมั่นคง
ปลอดภัย ตลอดจนการกําหนดใหมีการสํารองขอมูลนอกสถานที่ประกอบการเพื่อปองกัน
การสูญเสีย หรือสูญหายของขอมูล 

๔. การควบคุมกระบวนการตางๆ ในการดําเนินการ (Procedural Controls) 
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรมีการจัดบทบาทและหนาที่ของบุคลากรในองคกร  

ใหเหมาะสม และกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการทํางานของบุคลากรในแตละบทบาท เชน วิธีการระบุและ
ยืนยันตัวบุคคล หรือวิธีการเขาถึงขอมูลสําคัญโดยบุคคลในบทบาทตางๆ โดยการแบงแยกหนาที่       
ซึ่งไมอนุญาตใหบุคคลหนึ่งรับหนาที่ในหลายบทบาทดวยเหตุผลดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 

๕. การกูคืนระบบอันเกิดจากพฤติการณที่กระทบตอความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและ   
ภัยพิบัติอันเกิดแกระบบ (Compromise and Disaster Recovery) 
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรมีนโยบายในการกูคืนระบบอันเกิดจากพฤติการณ    

ที่กระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและภัยพิบัติอันเกิดแกระบบ เชน ขอมูลถูกทําลาย          
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอ่ืนใด เพ่ือใหการใหบริการไมหยุดชะงัก 

๖. การเลิกกิจการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียน 
(CA or RA Termination) 
ในกรณีที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสหรือเจาหนาที่รับลงทะเบียนเลิกกิจการ 

จะตองมีการแจงใหบุคคลที่เก่ียวของทราบ รวมถึงผูที่รับผิดชอบขอมูลของผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนเพ่ือใหเกิดผลกระทบตอผูใชบริการนอยที่สุด 
 
บทที่ ๖ การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยดานเทคนิค (Technical Security Controls) 

สําหรับเนื้อหาในสวนนี้เปนการกําหนดมาตรการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของกุญแจ 
และขอมูลสําหรับอนุญาตใหใชกุญแจ เชน PIN และ Password และประเด็นตางๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการกุญแจ  

๑. การสรางและติดต้ังคูกุญแจ (Key Pair Generation and Installation) 
 การสรางและการติดตั้งคูกุญแจมีประเด็นทีต่องพิจารณาและกําหนดเปนนโยบาย ดังตอไปนี ้

๑.๑ ใครเปนผูสรางคูกุญแจใหผูใชบริการ และสรางโดยซอฟตแวรหรือฮารดแวร 

๑.๒ วิธีการที่ผูใชบริการจะไดรับกุญแจสวนตัวของตนแบบมั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง 
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-๑๓-

บทที่ ๕ การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ การบริหารจัดการ และ          
การดําเนินงาน (Facility, Management, and Operational Controls) 

สําหรับเนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุมการควบคุมและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ 
สําหรับกรณีที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตองใชในการสรางกุญแจ (Key Generation)      
การยืนยันตัวบุคคล (Subject Authentication) การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Issuance)  
การเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Revocation) การตรวจสอบระบบและเก็บรักษาขอมูล 
(Auditing and Archiving) ใหมั่นคงปลอดภัย 
 ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดวิธีการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบุคคลที่เก่ียวของ      
เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และปองกันมิใหมีการบุกรุก หรือเขาถงึระบบ 
หรือลวงรูขอมูลในระบบการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งปองกัน        
มิใหเกิดความผิดพลาดในขอมูลที่ใชในการสรางใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือรายการเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสกรณีที่มีการลวงรูกุญแจสวนตัวของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบ 
 ทั้งนี้ ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security Controls) นั้น ครอบคลุมในเรื่อง 
ดังตอไปนี้  

๑. สถานที่ต้ังหรือการกอสรางสาํนักงานในการใหบริการ (Site Location and Construction) 
เนื้อหาในสวนนี้ควรมีการกําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเปนพิเศษ (High 

Security Zone) หรือการใชหองและตูนิรภัย การติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด และระบบตรวจจับ     
การบุกรุกทางกายภาพ เปนตน 

๒. การเขาถึงทางกายภาพ (Physical Access)  
ควรกําหนดเกี่ยวกับการเขาออกระหวางพ้ืนที่สํานักงานกับพ้ืนที่ที่มีการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยเปนพิเศษ การเคลื่อนยายจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่ง ใหมีการปองกันการเขาถึงทาง
กายภาพ เชน การพิสูจนตัวบุคคลกอนอนุญาตใหเขาถึงระบบใหบริการได อาจทําไดโดยการใชบัตรแถบ
แมเหล็ก และการตรวจสอบลายนิ้วมือ เปนตน นอกจากนี้ ยังควรมีการคํานึงถึงการบริหารจัดการระบบ
ไฟฟาและระบบปรับอากาศ  การปองกันภัยจากน้ํา การจัดเก็บ Backup Media ไวในสถานที่อ่ืน ที่ไดรับ
การปองกันการเขาถึง ปองกันภัยจากไฟและน้ํา 

๓. การควบคุมความม่ันคงปลอดภยัดานกายภาพ (Physical Security Controls) 
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรบรรยายวิธีการควบคุมดานกายภาพของสถานที่

ประกอบการในหัวขอดังตอไปนี้ 

๓.๑ สถานที่ตั้งของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และการจัดแบงพ้ืนที่ตามระดับของ 
ความมั่นคงปลอดภัยที่ตองการ 

๓.๒ การควบคุมการเขาถึงพ้ืนที่ที่ตองการระดับความมั่นคงปลอดภัยที่ตางกัน 
 

-๑๔- 

๓.๓ การดูแลเรื่องพลังงานไฟฟา การไหลเวียนของน้ํา การควบคุมสภาพอากาศ อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ การปองกันการเกิดอัคคีภัย เพ่ือปองกันการหยุดชะงักของการใหบริการ
จากเหตุเหลานี้ 

๓.๔ การเก็บรักษาสื่อที่ใชเก็บขอมูลของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมั่นคง
ปลอดภัย ตลอดจนการกําหนดใหมีการสํารองขอมูลนอกสถานที่ประกอบการเพื่อปองกัน
การสูญเสีย หรือสูญหายของขอมูล 

๔. การควบคุมกระบวนการตางๆ ในการดําเนินการ (Procedural Controls) 
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรมีการจัดบทบาทและหนาที่ของบุคลากรในองคกร  

ใหเหมาะสม และกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการทํางานของบุคลากรในแตละบทบาท เชน วิธีการระบุและ
ยืนยันตัวบุคคล หรือวิธีการเขาถึงขอมูลสําคัญโดยบุคคลในบทบาทตางๆ โดยการแบงแยกหนาที่       
ซึ่งไมอนุญาตใหบุคคลหนึ่งรับหนาที่ในหลายบทบาทดวยเหตุผลดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 

๕. การกูคืนระบบอันเกิดจากพฤติการณที่กระทบตอความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและ   
ภัยพิบัติอันเกิดแกระบบ (Compromise and Disaster Recovery) 
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรมีนโยบายในการกูคืนระบบอันเกิดจากพฤติการณ    

ที่กระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและภัยพิบัติอันเกิดแกระบบ เชน ขอมูลถูกทําลาย          
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอ่ืนใด เพ่ือใหการใหบริการไมหยุดชะงัก 

๖. การเลิกกิจการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียน 
(CA or RA Termination) 
ในกรณีที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสหรือเจาหนาที่รับลงทะเบียนเลิกกิจการ 

จะตองมีการแจงใหบุคคลที่เก่ียวของทราบ รวมถึงผูที่รับผิดชอบขอมูลของผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนเพ่ือใหเกิดผลกระทบตอผูใชบริการนอยที่สุด 
 
บทที่ ๖ การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยดานเทคนิค (Technical Security Controls) 

สําหรับเนื้อหาในสวนนี้เปนการกําหนดมาตรการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของกุญแจ 
และขอมูลสําหรับอนุญาตใหใชกุญแจ เชน PIN และ Password และประเด็นตางๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการกุญแจ  

๑. การสรางและติดต้ังคูกุญแจ (Key Pair Generation and Installation) 
 การสรางและการติดตั้งคูกุญแจมีประเด็นทีต่องพิจารณาและกําหนดเปนนโยบาย ดังตอไปนี ้

๑.๑ ใครเปนผูสรางคูกุญแจใหผูใชบริการ และสรางโดยซอฟตแวรหรือฮารดแวร 

๑.๒ วิธีการที่ผูใชบริการจะไดรับกุญแจสวนตัวของตนแบบมั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง 
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-๑๕-

๑.๓ วิธีการที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะไดรับกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ
แบบมั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง 

๑.๔ คูกรณีที่เก่ียวของจะไดรับกุญแจสาธารณะของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบ
มั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง 

๑.๕ ความยาวของคูกุญแจเปนเทาใด เชน กุญแจอาจมีความยาว 1,024 บิต RSA และ 1,024 บิต DSA 

๑.๖ ใครเปนผูที่กําหนดพารามิเตอรของกุญแจสาธารณะ และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
พารามิเตอรระหวางการสรางกุญแจหรือไม 

๑.๗ วัตถุประสงคที่อาจจะนําคูกุญแจไปใช หรือวัตถุประสงคที่ควรจํากัดการใชคูกุญแจคืออะไร 
สําหรับใบรับรองตาม X.509 นั้นวัตถุประสงคเหลานี้ควรจะสอดคลองกับการใชงานกุญแจ
ตามมาตรฐาน X.509 เวอรชั่น 3  

๒. การปองกันกุญแจสวนตัว (Private Key Protection) และการจัดการควบคุมชิ้นสวน
สําหรับการเขารหัสลับ (Cryptographic Module Engineering Control) 
ในสวนนี้ควรกําหนดวิธีการปองกันกุญแจสวนตัวและการใชงานชิ้นสวนสําหรับการเขารหัสลับ

ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ และผูใหบริการเก็บ
ขอมูล โดยคํานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยและความเสียหายอันเกิดจากการเก็บรักษากุญแจสวนตัว      
การสํารองกุญแจสวนตัว และการบันทึกถาวรกุญแจสวนตัว ทั้งนี้ ใหพิจารณาคําถาม ดังตอไปนี้ 

๒.๑ ถามีการใชงานชิ้นสวนสําหรับการเขารหัสลับ (อาจเปนซอฟตแวร ฮารดแวร และ หรือ 
เฟรมแวร) ควรจะอางอิงตามมาตรฐานใด 

๒.๒ จําเปนตองมีการควบคุมการเขาถึงกุญแจสวนตัว โดยผูมีสิทธิมากกวา ๑ คนหรือไม      
(แบบ m out of n)  

๒.๓ มีนโยบายในการเก็บรักษากุญแจสวนตัวหรือไม (Key Escrow) 

๒.๔ มีนโยบายในการสํารองกุญแจสวนตัวหรือไม (Private Key Backup)  

๒.๕ มีนโยบายในการบันทึกถาวรกุญแจสวนตัวหรือไม (Private Key Archival) 

๒.๖ ในกรณีใดบางที่จะมีการถายโอนกุญแจสวนตัวเขาไปในหรือออกจากชิ้นสวนสาํหรบัเขารหสัลบั  

๒.๗ การจัดเก็บกุญแจสวนตัวในชิ้นสวนสําหรับเขารหัสลับ (Private Key Storage in Cryptographic 
Module) จะทําดวยวิธีใด เชน เก็บในรูปแบบขอมูลธรรมดาที่อานเขาใจได (Plaintext) 
รูปแบบของขอมูลที่มีการเขารหัสลับ (Encrypted) หรือการแยกกุญแจ (Split Key) เปนตน 

๒.๘ ใครเปนผูทีม่ีสทิธิในการใชงานกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร 

๒.๙ ใครเปนผูมสีิทธใินการยกเลิกการใชงานกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร  

๒.๑๐ ใครมีสิทธิทําลายกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร  
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-๑๕-

๑.๓ วิธีการที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะไดรับกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ
แบบมั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง 

๑.๔ คูกรณีที่เก่ียวของจะไดรับกุญแจสาธารณะของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบ
มั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง 

๑.๕ ความยาวของคูกุญแจเปนเทาใด เชน กุญแจอาจมีความยาว 1,024 บิต RSA และ 1,024 บิต DSA 

๑.๖ ใครเปนผูที่กําหนดพารามิเตอรของกุญแจสาธารณะ และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
พารามิเตอรระหวางการสรางกุญแจหรือไม 

๑.๗ วัตถุประสงคที่อาจจะนําคูกุญแจไปใช หรือวัตถุประสงคที่ควรจํากัดการใชคูกุญแจคืออะไร 
สําหรับใบรับรองตาม X.509 นั้นวัตถุประสงคเหลานี้ควรจะสอดคลองกับการใชงานกุญแจ
ตามมาตรฐาน X.509 เวอรชั่น 3  

๒. การปองกันกุญแจสวนตัว (Private Key Protection) และการจัดการควบคุมชิ้นสวน
สําหรับการเขารหัสลับ (Cryptographic Module Engineering Control) 
ในสวนนี้ควรกําหนดวิธีการปองกันกุญแจสวนตัวและการใชงานชิ้นสวนสําหรับการเขารหัสลับ

ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ และผูใหบริการเก็บ
ขอมูล โดยคํานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยและความเสียหายอันเกิดจากการเก็บรักษากุญแจสวนตัว      
การสํารองกุญแจสวนตัว และการบันทึกถาวรกุญแจสวนตัว ทั้งนี้ ใหพิจารณาคําถาม ดังตอไปนี้ 

๒.๑ ถามีการใชงานชิ้นสวนสําหรับการเขารหัสลับ (อาจเปนซอฟตแวร ฮารดแวร และ หรือ 
เฟรมแวร) ควรจะอางอิงตามมาตรฐานใด 

๒.๒ จําเปนตองมีการควบคุมการเขาถึงกุญแจสวนตัว โดยผูมีสิทธิมากกวา ๑ คนหรือไม      
(แบบ m out of n)  

๒.๓ มีนโยบายในการเก็บรักษากุญแจสวนตัวหรือไม (Key Escrow) 

๒.๔ มีนโยบายในการสํารองกุญแจสวนตัวหรือไม (Private Key Backup)  

๒.๕ มีนโยบายในการบันทึกถาวรกุญแจสวนตัวหรือไม (Private Key Archival) 

๒.๖ ในกรณีใดบางที่จะมีการถายโอนกุญแจสวนตัวเขาไปในหรือออกจากชิ้นสวนสาํหรบัเขารหสัลบั  

๒.๗ การจัดเก็บกุญแจสวนตัวในชิ้นสวนสําหรับเขารหัสลับ (Private Key Storage in Cryptographic 
Module) จะทําดวยวิธีใด เชน เก็บในรูปแบบขอมูลธรรมดาที่อานเขาใจได (Plaintext) 
รูปแบบของขอมูลที่มีการเขารหัสลับ (Encrypted) หรือการแยกกุญแจ (Split Key) เปนตน 

๒.๘ ใครเปนผูทีม่ีสทิธิในการใชงานกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร 

๒.๙ ใครเปนผูมสีิทธใินการยกเลิกการใชงานกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร  

๒.๑๐ ใครมีสิทธิทําลายกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร  

-๑๖-

๒.๑๑ รายละเอียดความสามารถของชิ้นสวนสําหรับเขารหัสลับ เปนอยางไร (อาจอางถึง  
มาตรฐานที่เก่ียวของ เชน FIPS 140-1 

๓. รายละเอยีดอ่ืนเก่ียวกับการจัดการและบริหารคูกุญแจ (Other Aspects of Key Pair 
Management)  
ในสวนนี้ควรกําหนดวิธีการในการจัดการและบริหารคูกุญแจของผูใหบริการออกใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ และผูใหบริการเก็บขอมูล โดยพิจารณาคําถาม 
ดังตอไปนี้ 

๓.๑ ควรมีการเก็บบันทึกถาวรของกุญแจสาธารณะ (Public Key Archival) หรือไม ถามีใคร    
จะเปนผูทําหนาที่เก็บบันทึกถาวร และการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบเก็บ
บันทึกถาวร ทั้งในเรื่องความจาํเปนในการปกปองซอฟตแวร และฮารดแวรที่เก่ียวของกับ
การใชงานกุญแจสาธารณะอยูตลอดเวลา  

๓.๒ ระยะเวลาใชงานของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และคูกุญแจของผูใชบริการเปนเทาใด  

๔. ขอมูลที่ใชในการติดต้ังใบรับรองของผูใชบริการ (Activation Data)  
เนื้อหาในสวนนี้ควรกําหนดวิธีการปองกันขอมูลที่จําเปนตองใชในการติดตั้งใบรับรองของผูใช

บริการ (Activation Data) ซึ่งอาจหมายถึง รหัสอางอิง (Reference Code) และรหัสติดตั้ง (Installation 
Code) เพ่ือใชในการยืนยันตัวผูใชบริการในข้ันตอนการติดตั้งใบรับรอง ซึ่งเปนขอมูลที่ผูใชบริการไดรับ
จากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสโดยตรงหรือจากเจาหนาที่รับลงทะเบียน 

๕. การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร (Computer Security Controls)  
เนื้อหาในสวนนี้ควรอธิบายการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิด

ความนาเชื่อถือของระบบผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยมีการควบคุมการเขาถึง (Access 
Control) มีการตรวจสอบ (Audit) ระบบของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส การยืนยันตัวบุคคล 
(Identification และ Authentication) การทดสอบระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security testing) และ
ทดสอบการบุกรุกระบบ (Penetration Testing) โดยที่ระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยนั้นตอง
ไดรับการประเมินตามมาตรฐานสากล เชน The Trusted System Evaluation Criteria (TCSEC)  

 ๖. การควบคุมทางเทคนิคของระบบใหบริการ (Life Cycle Technical Controls)  
เนื้อหาในสวนนี้ควรจะกลาวถึงการควบคุมการพัฒนาระบบและการควบคุมการบริหารจัดการ

ดานความมั่นคงปลอดภัย การควบคุมการพัฒนาระบบนั้นรวมความถึงความมั่นคงปลอดภัยของ
สภาพแวดลอมในการพัฒนาระบบ บุคลากรที่พัฒนาระบบ และการออกแบบระบบ เปนตน 

การควบคุมการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัย หมายความถึง การใชเครื่องมือ 
อุปกรณ (Tools) และกระบวนการ (procedure) เพ่ือใหเกิดความมั่นใจดานความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบปฏิบัติการ (Operational Systems) และระบบเครือขาย (Networks)  
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-๑๗-

๗. การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยทางเครือขาย (Network Security Controls)  
เนื้อหาในสวนนี้ระบุการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางเครือขายของระบบผูใหบริการออก

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยปองกันมิใหเขาถึงระบบไดโดยมิชอบดวยกลไกของอุปกรณรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยหลายสวนหลายลําดับชั้น ไดแก อุปกรณเลือกเสนทาง (Router) ตัวปองกันการบุกรุก 
(Firewall) ระบบตรวจสอบผูบุกรุก (Intrusion Detection System: IDS)  

๘. ขอกําหนดสําหรับการประทับเวลาในบันทึกตางๆ (Time-stamping) 
หากกําหนดใหมีการประทับเวลาในบันทึกตางๆ ควรระบุไวในสวนนี้ และกลาวถึงแหลงที่มาของ

เวลาและความนาเชื่อถือประกอบดวย 
 
บทที่ ๗ การกําหนดรูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รายการเพิกถอน และสถานะของ

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate, CRL, and OCSP Profiles) 

๑. รูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Profile) 
เนื้อหาในสวนนี้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นดังตอไปนี้ (อางอิงตาม IETF RFC 3280) 

๑.๑ เวอรชั่นของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุน 

๑.๒ ขอมูลใน Certificate Extensions และความสําคัญ (Criticality) ของขอมูลดังกลาว OID 
ของข้ันตอนวิธีการเขารหัสลับ (Cryptographic Algorithm Object Identifiers) 

๑.๓ รูปแบบชื่อของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน และ
ผูใชบริการ 

๑.๔ OID ของแนวนโยบายที่เก่ียวของ 

๒. รูปแบบรายการเพิกถอนใบรับรอง (Certification Revocation List Profile)  

๒.๑ เนื้อหาในสวนนี้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นดังตอไปนี้ (อางอิงตาม IETF RFC 3280) 
เวอรชั่นของรายการเพิกถอนใบรับรองที่สนับสนุน และ  

๒.๒ รายการเพิกถอนใบรับรอง และขอมูลใน CRL Entry Extensions และความสําคัญของ
ขอมูลดังกลาว (Criticality) 

๓. รูปแบบโปรโตคอล OCSP (OCSP Profile) 
ในสวนนี้แสดงถึงเนื้อหาและรูปแบบของขอมูลที่ใชในการตรวจสอบสถานะของใบรับรองโดย

ใชโปรโตคอล OCSP (Online Certificate Status Protocol) รวมทั้งขอมูลอ่ืนๆ เชน เวอรชั่นของ OCSP 
และขอมูลเพ่ิมเติมที่สามารถระบุลงไปใน OCSP (อางอิงตาม IETF RFC 2560) 
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-๑๘-

บทที่ ๘ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎขอบังคับตางๆ และการประเมินความเสี่ยงอ่ืนๆ 
(Compliance Audit and Other Assessment) 
สําหรับเนื้อหาในสวนนี้จะตองกําหนดเกี่ยวกับรายการที่ตองมีการประเมินความเสี่ยง หรือ

ระเบียบวิธี (Methodology) ที่ใชในการประเมินความเสี่ยง เชน การประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ 
WebTrust เปนตน  
 นอกจากนั้น ก็อาจกําหนดความถี่ของการตรวจสอบหรือประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ ในการ
ประเมินนั้น ก็ตองประเมินตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ และประเมินทั้งกอนมีการใหบริการ เมื่อมี
การใหบริการ และการตรวจสอบกรณีมีความเปนไปไดที่จะมีการลวงรูโดยมิชอบอันเปนการกระทบ    
ถึงความมั่นคงปลอดภัย  
 ทั้งนี้ จําเปนตองระบุคุณสมบัติของบุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง       
การดําเนินการเกี่ยวกับผลการประเมิน เชน การระงับการดําเนินการชั่วคราว หรือการเพิกถอนใบรับรอง
ที่ออก เปนตน 
 
บทที่ ๙ ขอกําหนดอื่นๆ และประเด็นกฎหมาย (Other Business and Legal Matters) 

สําหรับเนื้อหาในสวนนี้ จะกําหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม (Fees) ความรับผิดชอบ
ทางการเงิน (Financial Responsibility) ทั้งในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินการหรือกรณีมีการเรียกรอง
คาเสียหายจากการใหบริการเกิดข้ึน รวมทั้งประเด็นขอกฎหมายตางๆ  
 อยางไรก็ตาม ในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ นั้น หากผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ตองการใหเอกสารฉบับดังกลาวถือเปนสัญญาฉบับหนึ่งหรือเปนสวนหนึ่งของสัญญา     
ในการใหบริการ ก็อาจจําเปนตองพิจารณาเพิ่มเติมเนื้อหาเก่ียวกับขอจํากัดความรับผิด (Limitation of 
Liability) ไวในแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ดวย แตหากไมประสงคใหแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ   
เปนสัญญาหรือสวนหนึ่งของสัญญาในการใหบริการ ก็อาจจําเปนตองมีการจัดทําสัญญาในการใหบริการ
ผูใชบริการ หรือคูกรณีที่เก่ียวของซึ่งมีขอความกําหนดเกี่ยวกับขอจํากัดความรับผิดของบุคคลดังกลาว
ในการใหบริการเอาไวดวย  

๑. คาธรรมเนียม (Fees) 
สําหรับคาธรรมเนียมในการใหบริการนั้น อาจกําหนดใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

ซึ่งใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูล หรือผูใหบริการในฐานะเจาหนาที่
รับลงทะเบียน จัดเก็บคาธรรมเนียมไดจากกรณีที่มีการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือตออายุ
ใบรับรองดังกลาว (Certificate Issuance or Renewal Fees) คาธรรมเนียมในการเขาถึงใบรับรอง 
(Certificate Access Fees) การเขาถึงขอมูลเก่ียวกับการเพิกถอนหรือสถานะลาสุดของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส คาธรรมเนียมสําหรับบริการอ่ืนๆ เชน การเขาถึงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ทั้งนี้       
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจจัดทํานโยบายในการคืนคาธรรมเนียม (Refund Policy) ไวดวย 
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-๑๙-

๒. ความรับผิดชอบทางการเงิน (Financial Responsibility) 
 เนื้อหาในสวนนี้ควรกําหนดข้ึนเก่ียวกับความรับผิดในการดําเนินการที่เกิดข้ึน (Operational PKI 
Responsibilities) การรักษาสถานะของผูใหบริการใหสามารถชําระหนี้และจายคาเสียหายในกรณีที่ตอง
รับผิดได (to Remain Solvent and Pay Damages) ทั้งนี้ อาจมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เก่ียวกับวงเงิน
ประกันความเสียหายที่คุมครองความรับผิดที่เกิดข้ึน (Insurance Coverage for Liabilities) และความ   
รับผิดในอนาคต (Contingencies) สินทรัพยที่ปรากฏในงบดุล (Assets on The Balance Sheet) 
หนังสือคํ้าประกัน (Surety Bond) เล็ตเตอร ออฟ เครดิต (Letter of Credit) คาสินไหมทดแทน 
(Indemnity) และอาจใหความคุมครองเพิ่มเติมดวยการกําหนดเกี่ยวกับการประกันภัย (Insurance) หรือ
การใหคํารับรอง (Warranty)  

๓. การรักษาความลับของขอมูลทางธุรกิจ (Confidentiality of Business Information) 
 ดวยขอมูลบางประเภทเปนความลับทางธุรกิจที่จําเปนตองเก็บไวเปนความลับ เชน แผนทาง
ธุรกิจ (Business Plan) ขอมูลการขาย (Sales Information) ความลับทางการคา (Trade Secrets) และ
ขอมูลที่ไดจากบุคคลที่สามภายใตขอตกลงไมเปดเผยความลับ (Nondisclosure Agreement)            
จึงจําเปนตองกําหนดขอบเขตในการรักษาความลับ ขอมูลที่อยูนอกเหนือจากขอตกลงวาดวยการรักษา
ความลับ และความรับผิดของบุคคลที่เก่ียวของซึ่งไดรับขอมูลลับน้ัน ทั้งนี้ อาจตองมีกลไกทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นวาจะมีการปกปองมิใหเกิดพฤติการณที่กระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
(Compromise)  

๔. นโยบายในการรักษาความเปนสวนตัวหรือขอมูลสวนบุคคล (Privacy of Personal 
Information) 

 ในการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือบุคคล
อ่ืนๆ ซึ่งใหบริการที่เก่ียวของนั้น จําเปนตองใหความสําคัญสําหรับการรักษาความเปนสวนตัวหรือเก็บ
ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการไวเปนความลับ จะเปดเผยไดเพียงขอมูลบางอยางเทานั้น เชน ขอมูล    
ที่ตองเผยแพรโดยการบันทึกไวในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดแก ชื่อ ชื่อสกุล ของผูใชบริการ เปนตน  
 ดังนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลจึงตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
หรือกรณีที่ยังไมมีการใชบังคับกฎหมายเชนวานั้น ก็อาจจําเปนตองดําเนินการตามหลักเกณฑในการ   
ใหความคุมครองในเรื่องดังกลาวตามมาตรฐานสากล เชน ตามแนวทางของ OECD Guidelines   

ดวยเหตุน้ี ในการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล จึงควรไดรับความยินยอมจาก
ผูใชบริการ กอนจะมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ จะตองกําหนดขอยกเวนกรณี            
ที่จําเปนตองมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่ตองดําเนินการตามกฎหมายฉบับตางๆ หรือ      
เมื่อมีคําสั่งศาล หรือเมื่อมีคําสั่งทางปกครอง เปนตน ไวดวย 

๕. ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights) 
 ใหกําหนดเรื่องทรัพยสินทางปญญา อันไดแก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือ
ความลับทางการคาซึ่งบุคคลที่เก่ียวของอาจมีหรือใชสิทธิเรียกรองตามที่กําหนดไวในแนวนโยบาย    
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-๑๙-

๒. ความรับผิดชอบทางการเงิน (Financial Responsibility) 
 เนื้อหาในสวนนี้ควรกําหนดข้ึนเก่ียวกับความรับผิดในการดําเนินการที่เกิดข้ึน (Operational PKI 
Responsibilities) การรักษาสถานะของผูใหบริการใหสามารถชําระหนี้และจายคาเสียหายในกรณีที่ตอง
รับผิดได (to Remain Solvent and Pay Damages) ทั้งนี้ อาจมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เก่ียวกับวงเงิน
ประกันความเสียหายที่คุมครองความรับผิดที่เกิดข้ึน (Insurance Coverage for Liabilities) และความ   
รับผิดในอนาคต (Contingencies) สินทรัพยที่ปรากฏในงบดุล (Assets on The Balance Sheet) 
หนังสือคํ้าประกัน (Surety Bond) เล็ตเตอร ออฟ เครดิต (Letter of Credit) คาสินไหมทดแทน 
(Indemnity) และอาจใหความคุมครองเพิ่มเติมดวยการกําหนดเกี่ยวกับการประกันภัย (Insurance) หรือ
การใหคํารับรอง (Warranty)  

๓. การรักษาความลับของขอมูลทางธุรกิจ (Confidentiality of Business Information) 
 ดวยขอมูลบางประเภทเปนความลับทางธุรกิจที่จําเปนตองเก็บไวเปนความลับ เชน แผนทาง
ธุรกิจ (Business Plan) ขอมูลการขาย (Sales Information) ความลับทางการคา (Trade Secrets) และ
ขอมูลที่ไดจากบุคคลที่สามภายใตขอตกลงไมเปดเผยความลับ (Nondisclosure Agreement)            
จึงจําเปนตองกําหนดขอบเขตในการรักษาความลับ ขอมูลที่อยูนอกเหนือจากขอตกลงวาดวยการรักษา
ความลับ และความรับผิดของบุคคลที่เก่ียวของซึ่งไดรับขอมูลลับน้ัน ทั้งนี้ อาจตองมีกลไกทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นวาจะมีการปกปองมิใหเกิดพฤติการณที่กระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
(Compromise)  

๔. นโยบายในการรักษาความเปนสวนตัวหรือขอมูลสวนบุคคล (Privacy of Personal 
Information) 

 ในการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือบุคคล
อ่ืนๆ ซึ่งใหบริการที่เก่ียวของนั้น จําเปนตองใหความสําคัญสําหรับการรักษาความเปนสวนตัวหรือเก็บ
ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการไวเปนความลับ จะเปดเผยไดเพียงขอมูลบางอยางเทานั้น เชน ขอมูล    
ที่ตองเผยแพรโดยการบันทึกไวในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดแก ชื่อ ชื่อสกุล ของผูใชบริการ เปนตน  
 ดังนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลจึงตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
หรือกรณีที่ยังไมมีการใชบังคับกฎหมายเชนวานั้น ก็อาจจําเปนตองดําเนินการตามหลักเกณฑในการ   
ใหความคุมครองในเรื่องดังกลาวตามมาตรฐานสากล เชน ตามแนวทางของ OECD Guidelines   

ดวยเหตุน้ี ในการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล จึงควรไดรับความยินยอมจาก
ผูใชบริการ กอนจะมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ จะตองกําหนดขอยกเวนกรณี            
ที่จําเปนตองมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่ตองดําเนินการตามกฎหมายฉบับตางๆ หรือ      
เมื่อมีคําสั่งศาล หรือเมื่อมีคําสั่งทางปกครอง เปนตน ไวดวย 

๕. ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights) 
 ใหกําหนดเรื่องทรัพยสินทางปญญา อันไดแก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือ
ความลับทางการคาซึ่งบุคคลที่เก่ียวของอาจมีหรือใชสิทธิเรียกรองตามที่กําหนดไวในแนวนโยบาย    

-๒๐-

แนวปฏิบัติ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ชื่อ กุญแจ หรือภายใตการอนุญาตหรือที่กําหนดไวในขอตกลงใดๆ 
กับบุคคลที่เก่ียวของ 

๖. คํารับรอง (Representations and Warranties) 
 ในสวนนี้จะกําหนดใหบุคคลที่เก่ียวของทําคํารับรองในเรื่องตางๆ ที่กําหนดไวในแนวนโยบาย 
หรือแนวปฏิบัติ เชน การกําหนดใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตองใหการรับรองวา ขอมูล
หรือขอเท็จจริงที่บันทึกไวในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนั้นถูกตอง ตามที่ไดมีการกําหนดใหแนวปฏิบัติเปน
ขอตกลงในการใหบริการ รวมทั้งกรณีมีการกําหนดใหมีการใหคํารับรองที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลงอ่ืนๆ เชน ขอตกลงในการใหบริการกับผูใชบริการ (Subscriber Agreement) และขอตกลง     
ในการใหบริการกับคูกรณีที่เก่ียวของ (Relying Party Agreement)  

๗. การปฏิเสธความรับผิดตามคํารับรอง (Disclaimers of Warranties) 
 ในเนื้อหาของแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัตินั้น ใหมีการกําหนดเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิด
ตามคํารับรองหรือกําหนดเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไวในสัญญาในการใหบริการฉบับตาง ๆ  

๘. ขอจํากัดความรับผิด (Limitations of Liability) 
 ในการใหบริการนั้น อาจมีการกําหนดเกี่ยวกับขอจํากัดความรับผิดไวดวยก็ได โดยอาจพิจารณา
จากลักษณะของการจํากัดความรับผิด และจํานวนเงินคาเสียหายที่จํากัดความรับผิด เชน คาเสียหาย  
อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา (Incidental Damages) คาเสียหายจากการสูญเสียกําไรในอนาคต 
(Consequential Damages)  

๙. คาสินไหมทดแทน (Indemnities) 
 สําหรับการชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น อาจมีการกําหนดใหคูสัญญาฝายใดตองรับผิด ทั้งนี้   
โดยอาจมีการกําหนดไวในแนวนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือสัญญา หรือขอตกลงตางๆ เชน การกําหนดให
ผูใชบริการตองรับผิดในการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีที่ผูใชบริการไดแถลงขอมูลหรือขอเท็จจริงของ
ตนที่ตองบันทึกไวในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเปนเท็จหรือไมตรงกับความจริง หรือกรณีที่คูกรณี          
ที่เก่ียวของตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส       
ในกรณีที่ไมตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
 สําหรับในบทที่ ๙ นี้ นอกจากหัวขอขางตนแลว อาจมีการกําหนดเนื้อหาเก่ียวกับการเลิกสัญญา 
การติดตอสื่อสารระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ การแกไขปรับปรุงแนวนโยบาย หรือแนวปฏิบัติ 
การระงับขอพิพาท กฎหมายที่ใชบังคับ รวมทั้งเนื้อหาอ่ืนๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ประสงคจะกําหนดเพิ่มเติมไดอีกดวย 

เอกสารอางอิง 
Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices 
Framework (RFC 3647)   
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสาร 
และขอความใหอยูในรปูของขอมูลอเิล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหรูปแบบและวิธีการในการติดตอส่ือสาร   
การรับสงเอกสารและขอมูล  ตลอดจนการทําธุรกรรมปรับเปลี่ยนไปเปนรูปแบบของธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน  รวมถึงเอกสารหรือขอความที่ไดมีการจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในภายหลัง  และโดยที่กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดใหการจัดทํา 
หรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๒/๑  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  เร่ือง  หลักเกณฑ
และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้   
“ผูจัดทําหรือแปลง”  หมายความวา  บุคคลผูจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และใหหมายความรวมถึง  บุคคลผูจัดทําหรือแปลงขอความเสียง  หรือวีดิทัศน 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

“เอกสาร”  หมายความวา  กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร  ตัวเลข  
ผัง  หรือแผนแบบอยางอื่นจะเปนโดยวิธีพิมพ  ถายภาพหรือวิธีอื่นอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น   

“เมตาดาตา”  (Metadata)  หมายความวา  ขอมูลที่ใชกํากับและอธิบายขอมูลอื่น 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือ 
แปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๗ / ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง / หนา ๔๗ / วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
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 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหรูปแบบและวิธีการในการติดตอส่ือสาร   
การรับสงเอกสารและขอมูล  ตลอดจนการทําธุรกรรมปรับเปลี่ยนไปเปนรูปแบบของธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน  รวมถึงเอกสารหรือขอความที่ไดมีการจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในภายหลัง  และโดยที่กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดใหการจัดทํา 
หรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๒/๑  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  เร่ือง  หลักเกณฑ
และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้   
“ผูจัดทําหรือแปลง”  หมายความวา  บุคคลผูจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และใหหมายความรวมถึง  บุคคลผูจัดทําหรือแปลงขอความเสียง  หรือวีดิทัศน 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

“เอกสาร”  หมายความวา  กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร  ตัวเลข  
ผัง  หรือแผนแบบอยางอื่นจะเปนโดยวิธีพิมพ  ถายภาพหรือวิธีอื่นอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น   

“เมตาดาตา”  (Metadata)  หมายความวา  ขอมูลที่ใชกํากับและอธิบายขอมูลอื่น 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือ 
แปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๗ / ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง / หนา ๔๗ / วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
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 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๓ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้   

(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดทําหรือแปลงตองมีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสาร
และขอความเดิมซ่ึงนํามาจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  โดยผูจัดทําหรือแปลง
จะตองตรวจสอบและรับรองวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น  มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสาร 
และขอความเดิม 

(๒) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองจัดทําหรือแปลงข้ึนดวยวิธีการที่เชื่อถือไดในการระบุตัวตน
ผูจัดทําหรือแปลงที่รับผิดชอบในการจัดทําหรือแปลงนั้น   

(๓) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองจัดทําหรือแปลงโดยมีเทคโนโลยีและมาตรการปองกันมิใหมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเกิดข้ึนกับขอมูลนั้น  เวนแตการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม  ซ่ึงไมมีผลตอ
ความหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

รายละเอียดของวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ  ๔  ถึงขอ  ๙ 

ขอ ๔ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
ใหมีกระบวนการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) กระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส   

(๒) กระบวนการตรวจสอบและรับรองวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ จัดทําหรือแปลงนั้น 
มีความหมายเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม   

(๓) กระบวนการบันทึกหลักฐานการดําเนินงานการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   

(๔) กระบวนการบันทึกเมตาดาตาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนขอความบรรยายสาระสําคัญ  
ของเอกสารและขอความ  ซ่ึงตองครอบคลุมใหสามารถสืบคนเอกสารและขอความนั้นไดถูกตอง 

 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๕ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส  ใหมี
ผูรับผิดชอบดําเนินงานในการจัดทําหรือแปลงในเร่ืองของวิธีการดังกลาวอยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจากการ

จัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  วาขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 

(๓) ตรวจสอบกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามที่กําหนดไว   

(๔) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของเมตาดาตา  ตามขอ  ๔  (๔) 
ขอ ๖ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหมีการ

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเปนวิธีการที่เชื่อถือได  
อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ 

(๑) การระบุตัวตน  (Identification)   
(๒) การยืนยันตัวตน  (Authentication) 
(๓) อนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึง  (Authorization) 
(๔) ความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา  (Accountability) 
ทั้งนี้  เพื่อใหสามารถยืนยันไดวา  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีการจัดทําหรือแปลงไดดําเนินการ

โดยผูมีสิทธิในการเขาถึงเทานั้น  ผูมีสิทธิในการเขาถึงดังกลาวใหหมายความรวมถึงผู รับผิดชอบ
ดําเนินงานจัดทําหรือแปลงและผูที่มีสิทธิตรวจสอบตามขอ  ๕  ดวย  ซ่ึงจะเปนบุคคลเดียวกันหรือไมก็ได 

ขอ ๗ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น   
ใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีความละเอียดและความชัดเจนของเอกสารและขอความเดิม 

ขอ ๘ ใหผูจัดทําหรือแปลง  มีหนาที่รักษาและดํารงสภาพของระบบการจัดทําหรือแปลง
เอกสารไวใหสมบูรณเพื่อใหมีการกํากับดูแลหรือการตรวจสอบไดตลอดเวลาจากคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิ เล็กทรอนิกสหรือหนวยงานอื่นที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกสมอบหมาย   
หรือหนวยงานที่กําหนดไวเปนอยางอื่นในประกาศฉบับนี้ 
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 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๓ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้   

(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดทําหรือแปลงตองมีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสาร
และขอความเดิมซ่ึงนํามาจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  โดยผูจัดทําหรือแปลง
จะตองตรวจสอบและรับรองวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น  มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสาร 
และขอความเดิม 

(๒) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองจัดทําหรือแปลงข้ึนดวยวิธีการที่เชื่อถือไดในการระบุตัวตน
ผูจัดทําหรือแปลงที่รับผิดชอบในการจัดทําหรือแปลงนั้น   

(๓) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองจัดทําหรือแปลงโดยมีเทคโนโลยีและมาตรการปองกันมิใหมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเกิดข้ึนกับขอมูลนั้น  เวนแตการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม  ซ่ึงไมมีผลตอ
ความหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

รายละเอียดของวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ  ๔  ถึงขอ  ๙ 

ขอ ๔ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
ใหมีกระบวนการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) กระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส   

(๒) กระบวนการตรวจสอบและรับรองวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ จัดทําหรือแปลงนั้น 
มีความหมายเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม   

(๓) กระบวนการบันทึกหลักฐานการดําเนินงานการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   

(๔) กระบวนการบันทึกเมตาดาตาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนขอความบรรยายสาระสําคัญ  
ของเอกสารและขอความ  ซ่ึงตองครอบคลุมใหสามารถสืบคนเอกสารและขอความนั้นไดถูกตอง 

 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๕ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส  ใหมี
ผูรับผิดชอบดําเนินงานในการจัดทําหรือแปลงในเร่ืองของวิธีการดังกลาวอยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจากการ

จัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  วาขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 

(๓) ตรวจสอบกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามที่กําหนดไว   

(๔) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของเมตาดาตา  ตามขอ  ๔  (๔) 
ขอ ๖ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหมีการ

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเปนวิธีการที่เชื่อถือได  
อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ 

(๑) การระบุตัวตน  (Identification)   
(๒) การยืนยันตัวตน  (Authentication) 
(๓) อนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึง  (Authorization) 
(๔) ความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา  (Accountability) 
ทั้งนี้  เพื่อใหสามารถยืนยันไดวา  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีการจัดทําหรือแปลงไดดําเนินการ

โดยผูมีสิทธิในการเขาถึงเทานั้น  ผูมีสิทธิในการเขาถึงดังกลาวใหหมายความรวมถึงผู รับผิดชอบ
ดําเนินงานจัดทําหรือแปลงและผูที่มีสิทธิตรวจสอบตามขอ  ๕  ดวย  ซ่ึงจะเปนบุคคลเดียวกันหรือไมก็ได 

ขอ ๗ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น   
ใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีความละเอียดและความชัดเจนของเอกสารและขอความเดิม 

ขอ ๘ ใหผูจัดทําหรือแปลง  มีหนาที่รักษาและดํารงสภาพของระบบการจัดทําหรือแปลง
เอกสารไวใหสมบูรณเพื่อใหมีการกํากับดูแลหรือการตรวจสอบไดตลอดเวลาจากคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิ เล็กทรอนิกสหรือหนวยงานอื่นที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกสมอบหมาย   
หรือหนวยงานที่กําหนดไวเปนอยางอื่นในประกาศฉบับนี้ 
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 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๙ การดําเนินการตามขอ  ๔  ถึง  ขอ  ๘  ใหผูจัดทําหรือแปลง  จัดทําวิธีปฏิบัติที่สอดคลองกับ
ลักษณะงานองคกรและประเภทของการทําธุรกรรมอยางเหมาะสม  โดยใหใชขอกําหนดวิธีปฏิบัติทั่วไป
หรือตามขอกําหนดวิธีปฏิบัติเฉพาะธุรกรรมบางประเภท  ในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามขอกําหนดแนบทายประกาศนี้เปนมาตรฐานขั้นตํ่าในการ
ดําเนินงานแลวแตกรณี 

ขอ ๑๐ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
จุติ  ไกรฤกษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

ขอกําหนดแนบทายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ฉบับท่ี ๑   

วาดวยขอกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

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

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑  ในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
ใหผูจัดทําหรือแปลงปฏิบัติตามขอกําหนดน้ีเปนมาตรฐานขั้นต่ํา เวนแตมาตรฐานขั้นต่ําในบางเรื่องน้ัน 
จะมิไดถูกนํามาใช 

 
หมวด ๒ 

วิธีจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

 ขอ ๒  ผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบเอกสารและขอความที่จะนําไปจัดทําหรือแปลงใหเปน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยพิจารณาความครบถวนของขอความทั้งหมด จํานวนหนา การจัดเรียงลําดับ
เน้ือหา รูปแบบของการนําเสนอเอกสารและขอความ และตองบันทึกแหลงท่ีมาของเอกสารและขอความ
น้ัน ในกรณีท่ีเอกสารหรือขอความท่ีจัดทําหรือแปลงน้ันเปนเอกสารตนฉบับ หรือสําเนา ก็ใหบันทึกและ
แสดงโดยชัดแจงถึงลักษณะเอกสารหรือขอความนั้นดวยวาเปนตนฉบับหรือสําเนา  

ขอ ๓  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับความละเอียดของภาพ (Resolution) คือ 
(๑) ภาพลายเสน หรือภาพขาวดํา อยางนอย 150 จุดตอน้ิว (dot per inch หรือ dpi)  
(๒) ภาพสีเทา อยางนอย 200 จุดตอน้ิว 
(๓) ภาพสี อยางนอย 300 จุดตอน้ิว 
(๔) ภาพสําหรับงานเว็บอยางเดียว อยางนอย 72 จุดตอน้ิว  
ขอ ๔  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับความละเอียดของสี (Bit Depth) คือ 
(๑) ภาพขาว-ดํา มีคาความละเอียดของสีเทากับ 1 บิต (bit) 
(๒) ภาพสีเทา (grayscale) มีคาความละเอียดของสีเทากับ 8 บิต 
(๓) ภาพสี มีคาความละเอียดของสีเทากับ 24 บิต 
ขอ ๕  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญานดิจิทัล ในกรณีท่ีขอความ

เปนเสียงตองมีอัตราสุมขอมูลสัญญาณเสียงข้ันต่ําท่ี 44.1 กิโลเฮิรตซ (kHz) และจํานวนของขอมูล
สัญญาณเสียงท่ีสุมขั้นต่ําท่ี 16 บิต 

ขอ ๖  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญานดิจิทัล ในกรณีท่ีขอความ
เปนวีดิทัศน ตองมีมาตรฐานขั้นต่ํา ดังน้ี 
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 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๙ การดําเนินการตามขอ  ๔  ถึง  ขอ  ๘  ใหผูจัดทําหรือแปลง  จัดทําวิธีปฏิบัติที่สอดคลองกับ
ลักษณะงานองคกรและประเภทของการทําธุรกรรมอยางเหมาะสม  โดยใหใชขอกําหนดวิธีปฏิบัติทั่วไป
หรือตามขอกําหนดวิธีปฏิบัติเฉพาะธุรกรรมบางประเภท  ในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามขอกําหนดแนบทายประกาศนี้เปนมาตรฐานขั้นตํ่าในการ
ดําเนินงานแลวแตกรณี 

ขอ ๑๐ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
จุติ  ไกรฤกษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

ขอกําหนดแนบทายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ฉบับท่ี ๑   

วาดวยขอกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

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

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑  ในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
ใหผูจัดทําหรือแปลงปฏิบัติตามขอกําหนดน้ีเปนมาตรฐานขั้นต่ํา เวนแตมาตรฐานขั้นต่ําในบางเรื่องน้ัน 
จะมิไดถูกนํามาใช 

 
หมวด ๒ 

วิธีจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

 ขอ ๒  ผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบเอกสารและขอความที่จะนําไปจัดทําหรือแปลงใหเปน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยพิจารณาความครบถวนของขอความทั้งหมด จํานวนหนา การจัดเรียงลําดับ
เน้ือหา รูปแบบของการนําเสนอเอกสารและขอความ และตองบันทึกแหลงท่ีมาของเอกสารและขอความ
น้ัน ในกรณีท่ีเอกสารหรือขอความท่ีจัดทําหรือแปลงน้ันเปนเอกสารตนฉบับ หรือสําเนา ก็ใหบันทึกและ
แสดงโดยชัดแจงถึงลักษณะเอกสารหรือขอความนั้นดวยวาเปนตนฉบับหรือสําเนา  

ขอ ๓  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับความละเอียดของภาพ (Resolution) คือ 
(๑) ภาพลายเสน หรือภาพขาวดํา อยางนอย 150 จุดตอน้ิว (dot per inch หรือ dpi)  
(๒) ภาพสีเทา อยางนอย 200 จุดตอน้ิว 
(๓) ภาพสี อยางนอย 300 จุดตอน้ิว 
(๔) ภาพสําหรับงานเว็บอยางเดียว อยางนอย 72 จุดตอน้ิว  
ขอ ๔  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับความละเอียดของสี (Bit Depth) คือ 
(๑) ภาพขาว-ดํา มีคาความละเอียดของสีเทากับ 1 บิต (bit) 
(๒) ภาพสีเทา (grayscale) มีคาความละเอียดของสีเทากับ 8 บิต 
(๓) ภาพสี มีคาความละเอียดของสีเทากับ 24 บิต 
ขอ ๕  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญานดิจิทัล ในกรณีท่ีขอความ

เปนเสียงตองมีอัตราสุมขอมูลสัญญาณเสียงข้ันต่ําท่ี 44.1 กิโลเฮิรตซ (kHz) และจํานวนของขอมูล
สัญญาณเสียงท่ีสุมขั้นต่ําท่ี 16 บิต 

ขอ ๖  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญานดิจิทัล ในกรณีท่ีขอความ
เปนวีดิทัศน ตองมีมาตรฐานขั้นต่ํา ดังน้ี 
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 (๑) อัตราการสุมขอมูลตัวอยางความสวาง5ของแสง (Luminance) มีมาตรฐานขั้นต่ําท่ี 13.5 
เมกกะเฮิรตซ (MHz) 
 (๒) จํานวนขอมูลตัวอยางความสวางของแสง มีมาตรฐานขั้นต่ําที่ 8 บิตตอจุดภาพ (bits per 
pixel: bpp) 
 (๓) จํานวนขอมูลตัวอยางความเขมของสี (Chrominance) มีมาตรฐานขั้นต่ําที่ 4 บิตตอจุดภาพ 
(bits per pixel: bpp) 
 (๔) คาความสวางของแสง (Luminance Resolution) เทากับ 720 จุดตอภาพ (pixel) x 485 เสน 
(active line) 
 (๕) คาความละเอียดของสี (Chrominance Resolution) เทากับ 360 จุดตอภาพ (pixel) x 485 เสน 
(active line) 

ขอ ๗  ผูจัดทําหรือแปลงตองตั้งช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความหมายสื่อถึงเน้ือหาของ
ขอมูลเพื่อสามารถสืบคนได ช่ือไฟลดังกลาวจะตองไมซํ้ากัน 

ขอ ๘  เม่ือดําเนินการแลว ผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจทานความถูกตอง ครบถวน ของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีไดจัดทําหรือแปลงดวย 

 
หมวด ๓ 

การตรวจสอบและรับรอง 
 

  ขอ ๙ ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพกระบวนการจัดทําหรือ
แปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และจัดใหมีการรายงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพื่อใชในการยืนยันระบบ
การจัดการของตน 

  ขอ ๑๐ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพตองครอบคลุมถึงเร่ือง ดังตอไปน้ี           
(๑) คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการดําเนินการ 
(๒) ข้ันตอนการดําเนินการ  
(๓) คุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผานการจัดทําหรือแปลง 
(๔) คุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการระบุตัวตนของผูจัดทําหรือแปลง 

 ขอ ๑๑ ในกรณีการดําเนินการสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีปริมาณมาก หรือการรวมขอมูล
จํานวนมากเปนชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใชการสุมตัวอยางในเชิงสถิติ เพื่อตรวจสอบได 
 

หมวด ๔ 
การบันทึก 

 
 ขอ ๑๒  ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการบันทึกการดําเนินการไวเปนหลักฐาน โดยตองบันทึก
รายการ ดังตอไปน้ี 

(๑) ช่ือหรือรายการขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดทําหรือแปลง  
(๒) ช่ือผูจัดทําหรือแปลง 

-๒-
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(๓) โปรแกรมและรูปแบบท่ีใชในการจัดทําหรือแปลง  
(๔) วัน เดือน ป และเวลาที่จัดทําหรือแปลง 
(๕) หลักฐานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

วามีความหมายเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 
 ขอ ๑๓ ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการบันทึกเมตาดาตา (Metadata) ท่ีแสดงสาระสําคัญ 
อันเปนคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันๆ โดยจะตองประกอบดวย
สวนประกอบสําคัญของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก เน้ือหา (เชน ช่ือเร่ือง หัวเร่ือง ตนฉบับ/แหลงท่ีมา 
ขอบเขต) บริบท (เชน ทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิในงานนั้น ผูสรางสรรคผลงาน ผูมีสวนรวม 
ในผลงาน) และโครงสราง (เชน วัน เดือน ป ท่ีสรางผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนําเสนอ
ผลงาน ตัวบงช้ีหรือตัวระบุถึงทรัพยากร) ซ่ึงจะชวยใหสามารถสืบคนเอกสารและขอความไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
 

หมวด ๕ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 ขอ ๑๔ ใหผูจัดทําหรือแปลงกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบในเร่ืองดังตอไปน้ี ใหชัดเจน 

(๑) ผูจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ผูตรวจสอบคุณภาพของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผานการจัดทําหรือแปลง 
(๓) ผูตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๙ 
(๔) ผูตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของเมตาดาตา ตามขอ ๑๓ 

 
หมวด ๖ 

ความม่ันคงปลอดภัย 
 

ขอ ๑๕ ใหผูจัดทําหรือแปลงตองกําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีการที่เช่ือถือได โดยใหครอบคลุมมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี 

(๑) การลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) โดยตองกําหนดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติ
สําหรับการลงทะเบียนผูใชงานเพื่อแสดงตัวตนเพื่อรับการอนุญาตใหเขาถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ 
การตัดออกจากทะเบียนของผูใชงานเม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว 

(๒) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (user management) โดยตองจัดใหมีการควบคุม
และจํากดัสิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชนิดตามความเหมาะสม 

(๓) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (user password management) โดยตอง 
จัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม 

(๔) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (review of user access rights) โดยตองจัดให
มีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

-๓-
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(๕) การใชรหัสผาน (password use) โดยตองกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับผูใชงานในการ
กําหนดรหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนรหัสผานที่มีคุณภาพ 

(๖) การปองกันอุปกรณในขณะท่ีไมมีผูใชงานท่ีอุปกรณ ตองกําหนดขอปฏิบัติท่ีเหมาะสม
เพื่อปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณในขณะที่ไมมีผูดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔-
ขอกําหนดแนบทายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ฉบับท่ี ๒   

วาดวยขอกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 
--------------------------------------- 

 
หมวด ๑ 

การจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 

ขอ ๑  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบความสมบูรณของตัวเช็คตามกฎหมาย และ 
ตรวจสอบการปลอมแปลงตัวเช็คโดยตรวจจากเนื้อกระดาษ ขนาดของตัวเช็ค และลายน้ํากลาง กอนท่ีจะ
นําเขาระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ขอ ๒  เช็คที่จะนําเขาระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตองเปนตนฉบับเทาน้ัน 

ขอ ๓  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีจะสงเขาระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บ
ภาพเช็คใหประกอบดวยขอมูลเช็ค  ภาพเช็ค และเมตาดาตา (Metadata)  โดยตองมีโครงสรางและ
สาระสําคัญของธุรกรรมครบถวนถูกตองตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชี
เช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 

ท้ังน้ี เมตาดาตา (Metadata) ตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถแสดงสาระสําคัญท่ีเปนคุณลักษณะ
และรายละเอียดตามลักษณะเฉพาะของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันๆ เชน คาแสดงผลการตรวจสอบ 
ความสมบูรณของเช็คตนฉบับ (Physical Condition Tag) คาแสดงผลการตรวจสอบภาพเช็ค (IQA Tag)   

ขอ ๔  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูป
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหไดภาพเช็คตามมาตรฐานภาพเช็คตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ซ่ึงอยางนอยมาตรฐานดังกลาว
ตองมีรูปแบบ ระดับสี และความละเอียด  ดังน้ี 

ภาพท่ี ๑ : ดานหนา กําหนดเปน JPEG  8-bit Grayscale 100  dpi  
 ภาพท่ี ๒ : ดานหนา กําหนดเปน TIFF Black & White 200  dpi 
 ภาพท่ี ๓ : ดานหลัง กําหนดเปน TIFF Black & White 200  dpi 

ขอ๕  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลงไว
เปนไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยตั้งช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหมีความหมายสื่อถึงเน้ือหาของขอมูล 
มีรูปแบบและโครงสรางของชื่อท่ีชวยใหสามารถติดตามหรือสืบคนไดงาย และชื่อไฟลจะตองไมซํ้ากัน 
ท้ังน้ี ใหเปนไปตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและ
ระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 
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ขอกําหนดแนบทายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ฉบับท่ี ๒   

วาดวยขอกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 
--------------------------------------- 

 
หมวด ๑ 

การจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 

ขอ ๑  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบความสมบูรณของตัวเช็คตามกฎหมาย และ 
ตรวจสอบการปลอมแปลงตัวเช็คโดยตรวจจากเนื้อกระดาษ ขนาดของตัวเช็ค และลายน้ํากลาง กอนท่ีจะ
นําเขาระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ขอ ๒  เช็คที่จะนําเขาระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตองเปนตนฉบับเทาน้ัน 

ขอ ๓  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีจะสงเขาระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บ
ภาพเช็คใหประกอบดวยขอมูลเช็ค  ภาพเช็ค และเมตาดาตา (Metadata)  โดยตองมีโครงสรางและ
สาระสําคัญของธุรกรรมครบถวนถูกตองตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชี
เช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 

ท้ังน้ี เมตาดาตา (Metadata) ตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถแสดงสาระสําคัญท่ีเปนคุณลักษณะ
และรายละเอียดตามลักษณะเฉพาะของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันๆ เชน คาแสดงผลการตรวจสอบ 
ความสมบูรณของเช็คตนฉบับ (Physical Condition Tag) คาแสดงผลการตรวจสอบภาพเช็ค (IQA Tag)   

ขอ ๔  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูป
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหไดภาพเช็คตามมาตรฐานภาพเช็คตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ซ่ึงอยางนอยมาตรฐานดังกลาว
ตองมีรูปแบบ ระดับสี และความละเอียด  ดังน้ี 

ภาพท่ี ๑ : ดานหนา กําหนดเปน JPEG  8-bit Grayscale 100  dpi  
 ภาพท่ี ๒ : ดานหนา กําหนดเปน TIFF Black & White 200  dpi 
 ภาพท่ี ๓ : ดานหลัง กําหนดเปน TIFF Black & White 200  dpi 

ขอ๕  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลงไว
เปนไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยตั้งช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหมีความหมายสื่อถึงเน้ือหาของขอมูล 
มีรูปแบบและโครงสรางของชื่อท่ีชวยใหสามารถติดตามหรือสืบคนไดงาย และชื่อไฟลจะตองไมซํ้ากัน 
ท้ังน้ี ใหเปนไปตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและ
ระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 
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หมวด ๒ 
การตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการรับรองคุณภาพขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 

ขอ ๖  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทํา
หรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการรับรองคุณภาพขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

ขอ ๗  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชใน
กระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหม่ันใจวาเคร่ืองมือ
หรืออุปกรณดังกลาวสามารถจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดอยางมี
ประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ 

ขอ ๘  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบกระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยู
ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหดําเนินการไปตามขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติท่ีไดกําหนดไวใน
คูมือการทํางานที่ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงจัดทําขึ้น โดยจัดใหมีผูตรวจสอบและรับรองอยางนอยปละ
หน่ึงคร้ัง และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองเสนอผูบริหารของธนาคารผูจัดทําหรือแปลงและ
ธนาคารแหงประเทศไทย  

ขอ ๙  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบคุณภาพเพื่อดูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจาก
การจัดทําหรือแปลงน้ัน สามารถอานได และมีความคมชัด ความสวาง ขนาด รูปแบบ เปนไปตาม
มาตรฐานภาพเช็คตามที่กําหนดในระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวย
ภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค  

ขอ ๑๐  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองรับรองคุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลง โดยลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสกอนสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการ
จัดทําหรือแปลงเขาระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค เพื่อใหสามารถ
ยืนยันไดวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลงมีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเช็ค
ตนฉบับ 

 
หมวด ๓ 

การบันทึกหลักฐานการดําเนินงาน 
 

ขอ ๑๑  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองบันทึกหลักฐานการดําเนินงานจัดทําหรือแปลงเช็ค
ตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชอางอิงการดําเนินงานและสถานะการดําเนินงาน 
ท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังเพื่อใชในการตรวจสอบประวัติการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โดยอยางนอยตองมีการบันทึกหลักฐานการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 

(๑) ช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ช่ือผูดําเนินงานในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๓) วัน เดือน ปและเวลาที่ดําเนินงานในแตละขั้นตอนของระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับ

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   

-๒-
หมวด ๔ 

มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 

ขอ ๑๒  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเช่ือถือได อยางนอยตองครอบคลุมเร่ืองดังตอไปน้ี  

(๑) การระบุตัวตนผูดําเนินงาน (Identification) ในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือแปลง
เช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

(๒) การยืนยันตัวตนผูดําเนินงาน (Authentication) ในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือ
แปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

(๓) การอนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึงระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Authorization) รวมท้ังจัดใหมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ 
เพื่อปองกันไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาถึงระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

(๔) ความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา (Accountability) โดยมีการบันทึกหลักฐาน 
การดําเนินงานจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันการปฏิเสธ
ความรับผิด และใชในการตรวจสอบประวัติการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  

ท้ังน้ี เพื่อใหสามารถยืนยันไดวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็ค
และระบบการจัดเก็บภาพเช็คไดมีการจัดทําหรือแปลงที่ดําเนินการโดยผูมีสิทธิในการเขาถึงเทาน้ัน 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 
ขอ ๑๓  ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดูแลการดําเนินการตามขอกําหนดวิธีปฏิบัติน้ี และ 

ใหจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทราบอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
 
 

-๓-
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หมวด ๔ 
มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 
ขอ ๑๒  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเช่ือถือได อยางนอยตองครอบคลุมเร่ืองดังตอไปน้ี  
(๑) การระบุตัวตนผูดําเนินงาน (Identification) ในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือแปลง

เช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(๒) การยืนยันตัวตนผูดําเนินงาน (Authentication) ในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือ

แปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(๓) การอนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึงระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Authorization) รวมท้ังจัดใหมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ 
เพื่อปองกันไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาถึงระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

(๔) ความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา (Accountability) โดยมีการบันทึกหลักฐาน 
การดําเนินงานจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันการปฏิเสธ
ความรับผิด และใชในการตรวจสอบประวัติการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  

ท้ังน้ี เพื่อใหสามารถยืนยันไดวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็ค
และระบบการจัดเก็บภาพเช็คไดมีการจัดทําหรือแปลงที่ดําเนินการโดยผูมีสิทธิในการเขาถึงเทาน้ัน 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 
ขอ ๑๓  ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดูแลการดําเนินการตามขอกําหนดวิธีปฏิบัติน้ี และ 

ใหจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทราบอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
 
 

-๓-
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 

เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพออก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพออก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๘ ง / หนา ๙ / วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  การรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กําหนดให้มีหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ส่ิงพิมพ์ออกสามารถใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และมีผลใช้แทน
ต้นฉบับได้   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  การรับรอง
ส่ิงพิมพ์ออก  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ส่ิงพิมพ์ออก”  หมายความว่า  ส่ิงพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนําเสนอหรือเก็บรักษา

เป็นเอกสารต้นฉบับ 
“ระบบการพิมพ์ออก”  หมายความว่า  ระบบที่ใช้ในการนําเข้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น

ต้นฉบับของสิ่งพิมพ์ออก  และการจัดทําส่ิงพมิพ์ออกสําหรับใช้อ้างอิงข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก”  หมายความว่า  คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่มีอํานาจ

รับรองสิ่งพิมพ์ออกตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ข้อ ๔ การจัดทําส่ิงพิมพ์ออกในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าได้มีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดย

หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกและมีผลใช้แทนต้นฉบับได้ 
(๑) เจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  หรือบุคคลภายใต้บังคับของ

เจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เป็นผู้จัดทําส่ิงพิมพ์ออกจากระบบ 
การพิมพ์ออกที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจในการเก็บรักษาหรือควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอ่ืน  
หรือบุคคลภายใต้บังคับหน่วยงานของรัฐ  เป็นผู้จัดทําส่ิงพิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออกที่อยู่ภายใต้ 
การควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐนั้น 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพออก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๘ ง / หนา ๙ / วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับหรือควบคุมดูแล  หรือหน่วยงาน 
ที่อยู่ภายใต้การกํากับหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  เป็นผู้จัดทําส่ิงพิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออก
ที่มีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือมีความเหมาะสมกว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

 
 

ข้อ ๕ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีบุคลากรซ่ึงมีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางเทคนิคที่เหมาะสม

สําหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกในจํานวนที่เพียงพอ  โดยอย่างน้อยต้องมี
บุคลากรซ่ึงมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้าน  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 (ข) ด้านเทคโนโลยีการระบุตัวตน  (Identification)  และการยืนยันตัวตน  (Authentication) 
 (ค) ด้านระบบเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 (ง) ด้านการตรวจสอบและประเมินผลความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
(๒) ต้องจัดให้มีเครื่องมือหรือวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานสําหรับใช้ในการตรวจสอบว่า

ระบบการพิมพ์ออกและกระบวนการจัดทําส่ิงพิมพ์ออก  มีความม่ันคงปลอดภัยและสามารถจัดทํา
ส่ิงพิมพ์ออกที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

(๓) ไม่เคยถูกสั่งยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามข้อ  ๙  หรือเคยถูกสั่งยกเลิก
แต่ยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

(๔) ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออก  และจะต้องไม่มีเหตุ 
ที่ทําให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการดําเนินงาน   

(๕) ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้พัฒนา  ขาย  จําหน่าย  
จัดทํา  จัดซ้ือ  จัดหา  หรือให้เช่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้กับผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออก   

คณะกรรมการอาจออกประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามประการอ่ืน 
ของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  กรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์   
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ซ่ึงมีอํานาจจัดการของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกที่เคยถูกส่ัง
ยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

คณะกรรมการอาจออกประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามประการอ่ืนของ
หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกซ่ึงเป็นนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได้ 

ข้อ ๗ ผู้ประสงค์จะเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกให้ยื่นเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   
ต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑) คําขอให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก   
(๒) นโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมี

มาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
เรื่อง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

(๓) กระบวนการรับรองระบบการพิมพ์ออก 
(๔) นโยบาย  มาตรฐานและมาตรการในการตรวจระบบการพิมพ์ออก 
(๕) รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ  ด้านเทคโนโลยีการระบุตัวตน  (Identification)  และการยืนยันตัวตน  (Authentication)  
ด้านระบบเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ด้านการตรวจสอบและประเมินผลความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  รวมทั้งด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๖) เอกสารอ่ืนใดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ข้อ ๘ คณะกรรมการจะประกาศให้ผู้ยื่นคําขอตามข้อ  ๗  เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก

เม่ือคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า   
ผู้ยื่นคําขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  และได้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
ตามข้อ  ๗  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานใดทําหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการรับรองระบบ 
การพิมพ์ออกของผู้ยื่นคําขอเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามวรรคหนึ่งได้ 

ข้อ ๙ คณะกรรมการอาจยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก  
เม่ือปรากฏว่าหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับหรือควบคุมดูแล  หรือหน่วยงาน 
ที่อยู่ภายใต้การกํากับหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  เป็นผู้จัดทําส่ิงพิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออก
ที่มีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือมีความเหมาะสมกว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

 
 

ข้อ ๕ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีบุคลากรซ่ึงมีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางเทคนิคที่เหมาะสม

สําหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกในจํานวนที่เพียงพอ  โดยอย่างน้อยต้องมี
บุคลากรซ่ึงมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้าน  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 (ข) ด้านเทคโนโลยีการระบุตัวตน  (Identification)  และการยืนยันตัวตน  (Authentication) 
 (ค) ด้านระบบเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 (ง) ด้านการตรวจสอบและประเมินผลความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
(๒) ต้องจัดให้มีเครื่องมือหรือวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานสําหรับใช้ในการตรวจสอบว่า

ระบบการพิมพ์ออกและกระบวนการจัดทําส่ิงพิมพ์ออก  มีความม่ันคงปลอดภัยและสามารถจัดทํา
ส่ิงพิมพ์ออกที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

(๓) ไม่เคยถูกสั่งยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามข้อ  ๙  หรือเคยถูกสั่งยกเลิก
แต่ยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

(๔) ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออก  และจะต้องไม่มีเหตุ 
ที่ทําให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการดําเนินงาน   

(๕) ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้พัฒนา  ขาย  จําหน่าย  
จัดทํา  จัดซ้ือ  จัดหา  หรือให้เช่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้กับผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออก   

คณะกรรมการอาจออกประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามประการอ่ืน 
ของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  กรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์   
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ซ่ึงมีอํานาจจัดการของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกที่เคยถูกส่ัง
ยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

คณะกรรมการอาจออกประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามประการอ่ืนของ
หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกซ่ึงเป็นนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได้ 

ข้อ ๗ ผู้ประสงค์จะเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกให้ยื่นเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   
ต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑) คําขอให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก   
(๒) นโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมี

มาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
เรื่อง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

(๓) กระบวนการรับรองระบบการพิมพ์ออก 
(๔) นโยบาย  มาตรฐานและมาตรการในการตรวจระบบการพิมพ์ออก 
(๕) รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ  ด้านเทคโนโลยีการระบุตัวตน  (Identification)  และการยืนยันตัวตน  (Authentication)  
ด้านระบบเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ด้านการตรวจสอบและประเมินผลความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  รวมทั้งด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๖) เอกสารอ่ืนใดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ข้อ ๘ คณะกรรมการจะประกาศให้ผู้ยื่นคําขอตามข้อ  ๗  เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก

เม่ือคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า   
ผู้ยื่นคําขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  และได้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
ตามข้อ  ๗  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานใดทําหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการรับรองระบบ 
การพิมพ์ออกของผู้ยื่นคําขอเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามวรรคหนึ่งได้ 

ข้อ ๙ คณะกรรมการอาจยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก  
เม่ือปรากฏว่าหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖ 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้  รวมทั้งแนวปฏิบัติอ่ืนใดที่ออก

โดยคณะกรรมการ   
(๓) กระทําการใดจนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการรับรอง

ระบบการพิมพ์ออก 
ข้อ ๑๐ เม่ือปรากฏเหตุแห่งการยกเลิกตามข้อ  ๙  คณะกรรมการอาจสั่งให้หน่วยงานรับรอง

ส่ิงพิมพ์ออกแก้ไขหรือดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมีคําส่ังภายในระยะเวลาที่กําหนด   
ในกรณีที่หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําส่ังคณะกรรมการหรือกระทําการ

อันเป็นการฝ่าฝืนการกระทํานั้นอีก  คณะกรรมการอาจยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออก 

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดําเนินงานในการรับรอง
ระบบการพิมพ์ออก  และรายงานการดํารงไว้ซ่ึงคุณสมบัติหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ในคุณสมบัติ 
อันเป็นเงื่อนไขในการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ต่อคณะกรรมการ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการประกาศให้เป็นหน่วยงานรับรอง
ส่ิงพิมพ์ออก  เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งนี้  ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายกําหนด 

หมวด  ๒ 
การรับรอง 

 

 

ข้อ ๑๒ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกจะรับรองระบบการพิมพ์ออกของผู้ขอให้รับรองระบบ
การพิมพ์ออก  เม่ือตรวจสอบพบว่าระบบการพิมพ์ออกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
ในหมวดนี้  โดยให้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ํา  เว้นแต่มาตรฐานขั้นต่ําในบางเรื่องนั้นจะมิได้ถูกนํามาใช้ 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกพิจารณารับรองระบบการพิมพ์ออก  โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ระบบการพิมพ์ออกมีกระบวนการที่ทําให้ม่ันใจได้ว่าส่ิงพิมพ์ออกมีข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออกต้องจัดให้มีกระบวนการ 
ในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งพิมพ์ออก   

(๒) คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการพิมพ์ออก 
(๓) วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวตนผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบการพิมพ์ออก 
(๔) การดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นเพื่อรับรองว่าระบบการพิมพ์ออกมีความสอดคล้องตรงตาม

หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานตามที่คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายประกาศกําหนดไว้ 

หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๔ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกจะรับรองระบบการพิมพ์ออก  เม่ือระบบการพิมพ์ออก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีกระบวนการที่มีความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ซ่ึงมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๓  หรือมาตรฐานอ่ืน 
ที่เทียบเท่า   

(๒) มีระบบสํารองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (Backup)  และระบบการกู้คืนข้อมูล  (Data  recovery)  
ที่เหมาะสม 

(๓) ได้จัดทําโดยมีเทคโนโลยีและมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่เป็นการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติมโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต  ซ่ึงไม่มีผลต่อความถูกต้อง
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

(๔) มีกระบวนการบันทึกหลักฐานการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
(๕) มีกระบวนการบันทึกหลักฐานการจัดทําส่ิงพิมพ์ออกเพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติ 

การจัดทําส่ิงพิมพ์ออก 
(๖) มีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบการพิมพ์ออก  โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก) การระบุตัวตน  (Identification) 
 (ข) การยืนยันตัวตน  (Authentication) 
 (ค) การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง  (Authorization) 
 (ง) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทํา  (Accountability) 
 ทั้งนี้  เพื่อให้ยืนยันได้ว่าการจัดทําส่ิงพิมพ์ออกได้ดําเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น 
(๗) มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความม่ันคงปลอดภัย 

ของระบบสารสนเทศ  และสิ่งพิมพ์ออกสามารถแสดงหรืออ้างอิงข้อความเพื่อใช้ตรวจสอบในภายหลังได้  
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
เช่น  วันเดือนปีที่มีการจัดทําส่ิงพิมพ์ออก  เวลาที่มีการจัดทําส่ิงพิมพ์ออกซ่ึงอ้างอิงตามเวลามาตรฐาน
ประเทศไทย  ตําแหน่งของเว็บเพจ  เป็นต้น   

ข้อ ๑๕ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อ่ืนใดที่ปรากฏ 
ในสิ่งพิมพ์ออก  เพื่อยืนยันว่าส่ิงพิมพ์ออกได้จัดทําผ่านระบบการพิมพ์ออกที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออก   

ข้อ ๑๖ ส่ิงพิมพ์ออกที่ออกจากระบบการพิมพ์ออกซ่ึงได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรอง
ส่ิงพิมพ์ออก  เป็นสิ่งพิมพ์ออกที่สามารถใช้แทนต้นฉบับได้ 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖ 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้  รวมทั้งแนวปฏิบัติอ่ืนใดที่ออก

โดยคณะกรรมการ   
(๓) กระทําการใดจนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการรับรอง

ระบบการพิมพ์ออก 
ข้อ ๑๐ เม่ือปรากฏเหตุแห่งการยกเลิกตามข้อ  ๙  คณะกรรมการอาจสั่งให้หน่วยงานรับรอง

ส่ิงพิมพ์ออกแก้ไขหรือดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมีคําส่ังภายในระยะเวลาที่กําหนด   
ในกรณีที่หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําส่ังคณะกรรมการหรือกระทําการ

อันเป็นการฝ่าฝืนการกระทํานั้นอีก  คณะกรรมการอาจยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออก 

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดําเนินงานในการรับรอง
ระบบการพิมพ์ออก  และรายงานการดํารงไว้ซ่ึงคุณสมบัติหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ในคุณสมบัติ 
อันเป็นเงื่อนไขในการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ต่อคณะกรรมการ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการประกาศให้เป็นหน่วยงานรับรอง
ส่ิงพิมพ์ออก  เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งนี้  ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายกําหนด 

หมวด  ๒ 
การรับรอง 

 

 

ข้อ ๑๒ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกจะรับรองระบบการพิมพ์ออกของผู้ขอให้รับรองระบบ
การพิมพ์ออก  เม่ือตรวจสอบพบว่าระบบการพิมพ์ออกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
ในหมวดนี้  โดยให้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ํา  เว้นแต่มาตรฐานขั้นต่ําในบางเรื่องนั้นจะมิได้ถูกนํามาใช้ 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกพิจารณารับรองระบบการพิมพ์ออก  โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ระบบการพิมพ์ออกมีกระบวนการที่ทําให้ม่ันใจได้ว่าส่ิงพิมพ์ออกมีข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออกต้องจัดให้มีกระบวนการ 
ในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งพิมพ์ออก   

(๒) คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการพิมพ์ออก 
(๓) วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวตนผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบการพิมพ์ออก 
(๔) การดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นเพื่อรับรองว่าระบบการพิมพ์ออกมีความสอดคล้องตรงตาม

หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานตามที่คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายประกาศกําหนดไว้ 

หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๔ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกจะรับรองระบบการพิมพ์ออก  เม่ือระบบการพิมพ์ออก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีกระบวนการที่มีความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ซ่ึงมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๓  หรือมาตรฐานอ่ืน 
ที่เทียบเท่า   

(๒) มีระบบสํารองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (Backup)  และระบบการกู้คืนข้อมูล  (Data  recovery)  
ที่เหมาะสม 

(๓) ได้จัดทําโดยมีเทคโนโลยีและมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่เป็นการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติมโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต  ซ่ึงไม่มีผลต่อความถูกต้อง
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

(๔) มีกระบวนการบันทึกหลักฐานการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
(๕) มีกระบวนการบันทึกหลักฐานการจัดทําส่ิงพิมพ์ออกเพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติ 

การจัดทําส่ิงพิมพ์ออก 
(๖) มีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบการพิมพ์ออก  โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก) การระบุตัวตน  (Identification) 
 (ข) การยืนยันตัวตน  (Authentication) 
 (ค) การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง  (Authorization) 
 (ง) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทํา  (Accountability) 
 ทั้งนี้  เพื่อให้ยืนยันได้ว่าการจัดทําส่ิงพิมพ์ออกได้ดําเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น 
(๗) มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความม่ันคงปลอดภัย 

ของระบบสารสนเทศ  และสิ่งพิมพ์ออกสามารถแสดงหรืออ้างอิงข้อความเพื่อใช้ตรวจสอบในภายหลังได้  
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
เช่น  วันเดือนปีที่มีการจัดทําส่ิงพิมพ์ออก  เวลาที่มีการจัดทําส่ิงพิมพ์ออกซ่ึงอ้างอิงตามเวลามาตรฐาน
ประเทศไทย  ตําแหน่งของเว็บเพจ  เป็นต้น   

ข้อ ๑๕ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อ่ืนใดที่ปรากฏ 
ในสิ่งพิมพ์ออก  เพื่อยืนยันว่าส่ิงพิมพ์ออกได้จัดทําผ่านระบบการพิมพ์ออกที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออก   

ข้อ ๑๖ ส่ิงพิมพ์ออกที่ออกจากระบบการพิมพ์ออกซ่ึงได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรอง
ส่ิงพิมพ์ออก  เป็นสิ่งพิมพ์ออกที่สามารถใช้แทนต้นฉบับได้ 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้จัดทําส่ิงพิมพ์ออกมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทําส่ิงพิมพ์ออก  เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว  สามารถจัดทําส่ิงพิมพ์ออกที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งพิมพ์ออกที่ได้จัดทํากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวิธีการที่ระบบการพิมพ์ออกกําหนดไว้ 

ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลความน่าเชื่อถือของระบบการพิมพ์ออก  หน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจเรียกให้ผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออกมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารใด ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับระบบการพิมพ์ออก  รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบระบบการพิมพ์ออกได้อย่างน้อยทุกสองปี 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออก  เม่ือปรากฏว่า
ระบบการพิมพ์ออกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้ 

เม่ือปรากฏเหตุแห่งการยกเลิกตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจสั่งให้ผู้ที่ได้รับ
การรับรองระบบการพิมพ์ออกแก้ไขหรือดําเนินการอ่ืนใดตามที่หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกกําหนด   

ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําส่ังของหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออกหรือกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนการกระทํานั้นอีก  หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 
อาจยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออกก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้จัดทําส่ิงพิมพ์ออกมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทําส่ิงพิมพ์ออก  เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว  สามารถจัดทําส่ิงพิมพ์ออกที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งพิมพ์ออกที่ได้จัดทํากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวิธีการที่ระบบการพิมพ์ออกกําหนดไว้ 

ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลความน่าเชื่อถือของระบบการพิมพ์ออก  หน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจเรียกให้ผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออกมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารใด ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับระบบการพิมพ์ออก  รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบระบบการพิมพ์ออกได้อย่างน้อยทุกสองปี 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออก  เม่ือปรากฏว่า
ระบบการพิมพ์ออกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้ 

เม่ือปรากฏเหตุแห่งการยกเลิกตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจสั่งให้ผู้ที่ได้รับ
การรับรองระบบการพิมพ์ออกแก้ไขหรือดําเนินการอ่ืนใดตามที่หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกกําหนด   

ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําส่ังของหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออกหรือกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนการกระทํานั้นอีก  หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 
อาจยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออกก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 
เรื่อง หนวยงานรับรองสิ่งพิมพออก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 
เรื่อง หนวยงานรับรองสิ่งพิมพออก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง หนวยงานรับรองส่ิงพิมพออก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๘ ง / หนา ๑๕ / วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

เพื่อให้มีหน่วยงานที่มีอํานาจในการรับรองสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให้สามารถ 
ใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และมีผลใช้แทนต้นฉบับได้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงประกาศให้  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน)  เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 
เรื่อง แนวทางการใชบริการคลาวด พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  แนวทางการใช้บริการคลาวด์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่ในปัจจุบันการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้บริการคลาวด์  (Cloud  Computing)  
อย่างแพร่หลาย  อาศัยจากการให้บริการคลาวด์จากผู้ประกอบการรายอ่ืน   เพ่ือให้บริการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บริการคลาวด์  มีความมั่นคงปลอดภัย  ความน่าเชื่อถือ  และมาตรฐานในการให้บริการ 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๗  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดแนวทางการใช้บริการคลาวด์  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กรณีที่ผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้บริการคลาวด์   ไม่ว่าจะเป็น 
การด าเนินการโดยผู้ให้บริการคลาวด์อื่นหรือไม่ก็ตาม   เพ่ือวางมาตรฐานในการให้บริการและเป็น 
ข้อมูลอ้างอิง  การประมวลผลดังกล่าวอาจด าเนินการตามแนวทางการใช้บริการที่ก าหนดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ได้ 

ข้อ ๒ การน าแนวทางการใช้บริการคลาวด์ตามท่ีก าหนดในข้อ   ๑  มาใช้ในการให้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่ าในการลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามของบริการ  โดยจะต้องตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งปรับปรุง
มาตรการเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ประธานกรรมการธรุกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒
 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวทางการใชบริการคลาวด พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๖ / ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง / หนา ๓๙ / วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  แนวทางการใช้บริการคลาวด์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่ในปัจจุบันการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้บริการคลาวด์  (Cloud  Computing)  
อย่างแพร่หลาย  อาศัยจากการให้บริการคลาวด์จากผู้ประกอบการรายอ่ืน   เพ่ือให้บริการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บริการคลาวด์  มีความมั่นคงปลอดภัย  ความน่าเชื่อถือ  และมาตรฐานในการให้บริการ 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๗  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดแนวทางการใช้บริการคลาวด์  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กรณีที่ผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้บริการคลาวด์   ไม่ว่าจะเป็น 
การด าเนินการโดยผู้ให้บริการคลาวด์อื่นหรือไม่ก็ตาม   เพ่ือวางมาตรฐานในการให้บริการและเป็น 
ข้อมูลอ้างอิง  การประมวลผลดังกล่าวอาจด าเนินการตามแนวทางการใช้บริการที่ก าหนดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ได้ 

ข้อ ๒ การน าแนวทางการใช้บริการคลาวด์ตามท่ีก าหนดในข้อ   ๑  มาใช้ในการให้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่ าในการลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามของบริการ  โดยจะต้องตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งปรับปรุง
มาตรการเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ประธานกรรมการธรุกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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แนบท้าย ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง แนวทางการใช้บริการคลาวด์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

๑. บทน า 
  เนื่องจากปัจจุบันผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการให้บริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์อย่างแพร่หลาย โดยใช้บริการคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานในการ
ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแบบคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรก าหนดแนวทางการใชบ้ริการคลาวด์ 
 แนวทางการใช้บริการคลาวด์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้อ้างอิง 
ประกอบการพิจารณาบริการของผู้ให้บริการคลาวด์ โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่ า
ในการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม โดยจะต้องตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งปรับปรุง
มาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามความเหมาะสม 

๒. ค านิยาม 
“บริการคลาวด์ (Cloud Computing)” หมายถึง บริการประมวลผลด้วยการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ 

ร่วมกันผ่านเครือข่ายตามความต้องการได้อย่างสะดวก โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
๑. การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก (Infrastructure as a Service: IaaS) ประกอบด้วย 

ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และทรัพยากรพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบประมวลผล ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานซอฟต์แวร์บนโครงสร้างพ้ืนฐาน
และทรัพยากรที่ผู้ให้บริการจัดหาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นด้วยตนเอง หรือ  

๒. การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service: PaaS) ประกอบด้วย ระบบโปรแกรมงาน
คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และระบบจัดการหรืองานบริการจากคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการ
สามารถพัฒนา ติดตั้ง และปรับแต่งซอฟต์แวร์ได้ โดยไม่ต้องบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่าย ระบบปฏิบัติการ และระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ  

๓. การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service: SaaS) ผู้ให้บริการจัดเตรียมซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปแล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถก าหนดค่าความต้องการ พารามิเตอร์ ปริมาณหน่วย
ประมวลผลข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูล และบริหารจัดการเพ่ือให้ได้บริการตามวัตถุประสงค์ หรือ 

๔. การใหบ้ริการใดที่เป็นการรวมกันของสองบริการขึ้นไป จาก ข้อ ๑ ถึง ๓ หรือ 
๕. การให้บริการอ่ืนที่ประกาศก าหนด 

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการคลาวด์  
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้บริการคลาวด์ 
 

๓. หลักเกณฑ์การให้บริการ 
 เพ่ือให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บริการคลาวด์ มีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ ตลอดจน 
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผู้ใช้บริการควรพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการตามแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี้ 

   

๓.๑ นโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์กร  
 ผู้ใช้บริการควรพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติในองค์กรของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวน 

การท างาน มาตรการป้องกันทางกายภาพ และมาตรการป้องกันทางเทคนิค ซ่ึงมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑.๑ กระบวนการท างาน  
   นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล นโยบายการจัดการสินทรัพย์ 
นโยบายการจัดการเปลี่ยนแปลง นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
การจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน การติดตามดูแลการให้บริการ กระบวนการจ้างช่วงต่อสัญญา 
และการปฏิบัติอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  ๓.๑.๒ มาตรการป้องกันทางกายภาพ  
   มาตรการป้องกันเพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยแก่สินทรัพย์ทางกายภาพ เช่น การก าหนด
ควบคุมพ้ืนที่ ความปลอดภัยในพ้ืนที่หวงห้าม การควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ 
  ๓.๑.๓ มาตรการป้องกันทางเทคนิค  
   มาตรการป้องกันส าหรับความมั่นคงปลอดภัยและความน่าเชื่อถือทางเทคนิค เช่น 
โครงสร้างระบบเสมือน (Virtual Infrastructure) และสภาพแวดล้อมของระบบ การควบคุมการเข้าถึง  
การยืนยันตัวตน การตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้งาน ระบบความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย การคุ้มครองข้อมูล  
การเข้ารหัส การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบตามวัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life 
Cycle : SDLC) แนวทางการรักษาความปลอดภัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์และ Application Programming 
Interface (API) และแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในการจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing)  

๓.๒ ประสิทธิภาพการให้บริการ  
 ผู้ใช้บริการควรพิจารณาข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 

ที่เก่ียวข้องกับสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาการตอบสนอง ความสามารถรองรับปริมาณงาน บริการสนับสนุน 
และกระบวนการยุติสัญญา ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ๓.๒.๑ สภาพพร้อมใช้งาน (Availability)  
   ความพร้อมใช้งานของบริการครอบคลุมร้อยละของเวลาที่พร้อมให้บริการต่อปี (Uptime) 

เช่น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๙.๙  เป็นต้น 
 ๓.๒.๒ ระยะเวลาการตอบสนอง (Response Time)  
   ระยะเวลาการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นระยะเวลานับแต่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์

และผู้ให้บริการได้ด าเนินการต่อความประสงค์นั้น โดยระยะเวลาการตอบสนองเป็นหลักการพิจารณาที่ส าคัญ
ของผู้ใช้บริการ การตอบสนองล่าช้ากว่าก าหนดอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย 

 ๓.๒.๓ ความสามารถรองรับปริมาณงาน (Capacity) 
   จ านวนปริมาณการเชื่อมต่อสูงสุดพร้อมกัน (Maximum Simultaneous Connections) 

ปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการพร้อมกัน (Maximum Simultaneous Users) ปริมาณความจุของระบบที่รองรับ
การใช้งาน (Resource Capacity) และปริมาณงาน (Throughput)  
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แนบท้าย ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง แนวทางการใช้บริการคลาวด์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

๑. บทน า 
  เนื่องจากปัจจุบันผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการให้บริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์อย่างแพร่หลาย โดยใช้บริการคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานในการ
ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแบบคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรก าหนดแนวทางการใชบ้ริการคลาวด์ 
 แนวทางการใช้บริการคลาวด์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้อ้างอิง 
ประกอบการพิจารณาบริการของผู้ให้บริการคลาวด์ โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่ า
ในการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม โดยจะต้องตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งปรับปรุง
มาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามความเหมาะสม 

๒. ค านิยาม 
“บริการคลาวด์ (Cloud Computing)” หมายถึง บริการประมวลผลด้วยการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ 

ร่วมกันผ่านเครือข่ายตามความต้องการได้อย่างสะดวก โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
๑. การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก (Infrastructure as a Service: IaaS) ประกอบด้วย 

ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และทรัพยากรพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบประมวลผล ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานซอฟต์แวร์บนโครงสร้างพ้ืนฐาน
และทรัพยากรที่ผู้ให้บริการจัดหาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นด้วยตนเอง หรือ  

๒. การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service: PaaS) ประกอบด้วย ระบบโปรแกรมงาน
คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และระบบจัดการหรืองานบริการจากคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการ
สามารถพัฒนา ติดตั้ง และปรับแต่งซอฟต์แวร์ได้ โดยไม่ต้องบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่าย ระบบปฏิบัติการ และระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ  

๓. การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service: SaaS) ผู้ให้บริการจัดเตรียมซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปแล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถก าหนดค่าความต้องการ พารามิเตอร์ ปริมาณหน่วย
ประมวลผลข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูล และบริหารจัดการเพ่ือให้ได้บริการตามวัตถุประสงค์ หรือ 

๔. การใหบ้ริการใดที่เป็นการรวมกันของสองบริการขึ้นไป จาก ข้อ ๑ ถึง ๓ หรือ 
๕. การให้บริการอ่ืนที่ประกาศก าหนด 

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการคลาวด์  
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้บริการคลาวด์ 
 

๓. หลักเกณฑ์การให้บริการ 
 เพ่ือให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บริการคลาวด์ มีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ ตลอดจน 
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผู้ใช้บริการควรพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการตามแนวทาง 
ที่ก าหนด ดังนี้ 

   

๓.๑ นโยบายและแนวทางปฏิบัติขององค์กร  
 ผู้ใช้บริการควรพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติในองค์กรของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวน 

การท างาน มาตรการป้องกันทางกายภาพ และมาตรการป้องกันทางเทคนิค ซ่ึงมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑.๑ กระบวนการท างาน  
   นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล นโยบายการจัดการสินทรัพย์ 
นโยบายการจัดการเปลี่ยนแปลง นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
การจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน การติดตามดูแลการให้บริการ กระบวนการจ้างช่วงต่อสัญญา 
และการปฏิบัติอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  ๓.๑.๒ มาตรการป้องกันทางกายภาพ  
   มาตรการป้องกันเพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยแก่สินทรัพย์ทางกายภาพ เช่น การก าหนด
ควบคุมพ้ืนที่ ความปลอดภัยในพ้ืนที่หวงห้าม การควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ 
  ๓.๑.๓ มาตรการป้องกันทางเทคนิค  
   มาตรการป้องกันส าหรับความมั่นคงปลอดภัยและความน่าเชื่อถือทางเทคนิค เช่น 
โครงสร้างระบบเสมือน (Virtual Infrastructure) และสภาพแวดล้อมของระบบ การควบคุมการเข้าถึง  
การยืนยันตัวตน การตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้งาน ระบบความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย การคุ้มครองข้อมูล  
การเข้ารหัส การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบตามวัฎจกัรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life 
Cycle : SDLC) แนวทางการรักษาความปลอดภัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์และ Application Programming 
Interface (API) และแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในการจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing)  

๓.๒ ประสิทธิภาพการให้บริการ  
 ผู้ใช้บริการควรพิจารณาข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 

ที่เก่ียวข้องกับสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาการตอบสนอง ความสามารถรองรับปริมาณงาน บริการสนับสนุน 
และกระบวนการยุติสัญญา ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ๓.๒.๑ สภาพพร้อมใช้งาน (Availability)  
   ความพร้อมใช้งานของบริการครอบคลุมร้อยละของเวลาที่พร้อมให้บริการต่อปี (Uptime) 

เช่น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๙.๙  เป็นต้น 
 ๓.๒.๒ ระยะเวลาการตอบสนอง (Response Time)  
   ระยะเวลาการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นระยะเวลานับแต่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์

และผู้ให้บริการได้ด าเนินการต่อความประสงค์นั้น โดยระยะเวลาการตอบสนองเป็นหลักการพิจารณาที่ส าคัญ
ของผู้ใช้บริการ การตอบสนองล่าช้ากว่าก าหนดอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย 

 ๓.๒.๓ ความสามารถรองรับปริมาณงาน (Capacity) 
   จ านวนปริมาณการเชื่อมต่อสูงสุดพร้อมกัน (Maximum Simultaneous Connections) 

ปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการพร้อมกัน (Maximum Simultaneous Users) ปริมาณความจุของระบบที่รองรับ
การใช้งาน (Resource Capacity) และปริมาณงาน (Throughput)  
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 ๓.๒.๔ การบริการสนับสนุน  
   ช่องทางและช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งปัญหา หรือติดต่อสอบถามจากผู้ให้บริการ

เช่น การก าหนดให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
การใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นจนปัญหานั้นสิ้นสุด 

 ๓.๒.๕ กระบวนการยุติสัญญา  
   แนวทางกระบวนการยุติสัญญาล่วงหน้า กรณีผู้ใช้บริการ หรือผู้ให้บริการต้องการยุติ

สัญญา โดยควรก าหนดแนวทางการด าเนินการ เช่น ระยะเวลาส าหรับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ และ
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการ และการก าหนดแผนการเลิกใช้บริการ (Exit Plan) 

๓.๓ การรักษาความม่ันคงปลอดภัย  
 ผู้ใช้บริการควรพิจารณามาตรการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศในข้อตกลง

ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ที่เก่ียวข้องกับความน่าเชื่อถือของบริการ การพิสูจน์
ตัวตนและการอนุญาต การเข้ารหัส การรายงานเหตุการณ์และการจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การบันทึก
และการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบ การตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการท างานและความปลอดภัย  
การจัดการช่องโหว่ และธรรมาภิบาล ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

  ๓.๓.๑ ความน่าเชื่อถือของบริการ  
    การควบคุมความม่ันคงปลอดภัย การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจัด

ให้มีระบบฉุกเฉินส ารอง โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เช่น  
- ISO 

 ISO/ IEC 20000-1 ( Information Technology Service Management 
System: ITSMS) 

 ISO/IEC 27001 (Information Security Management System) 
 ISO/ IEC 27017 ( Information technology –  Security techniques – 
Code of practice for information security controls based on 
ISO/IEC 27002 for Cloud Service) 

 ISO/ IEC 27018 ( Information technology –  Security techniques – 
Code of practice for protection of personally identifiable 
information (PII) in public clouds acting as PII processors) 

-  CSA STAR 
 CSA STAR Self-Assessment 
 CSA STAR Certification 
 CSA STAR Attestation 

- NIST 
 SP 800-171 Protecting Controlled Unclassified Information in 
Nonfederal Information Systems and Organizations 

  ๓.๓.๒ การพิสูจน์ตัวตนและการอนุญาต  
    กระบวนการพิสูจน์ตัวตนเพ่ือเป็นการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้มีสิทธิ์ในการเข้า 

ใช้งาน ระยะเวลาเวลาในการด าเนินการเพิ่มหรือถอนสิทธิ์ผู้ใช้บริการที่เหมาะสม การป้องกันการเข้าใช้งานจาก
ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ การก าหนดระดับการยืนยันตัวตน (Authentication Level) และการควบคุมการเข้าถึง 
การใช้งานจากบุคคลภายนอกที่สนับสนุนการให้บริการ (Outsourcing) 

   

  ๓.๓.๓ การเข้ารหัส  
    การเข้ารหัสในการแปลงข้อมูลเพ่ือปกปิดข้อมูลป้องกันการเข้าถึง การแก้ไข และการใช้งาน 

โดยไม่ได้รับอนุญาต การก าหนดการเข้ารหัสให้สอดคล้องกับประเภทข้อมูล (Data Classification) และจัดให้มี 
นโยบายการควบคุมกุญแจส าหรับการเข้ารหัส (Key Access Control Policy) ตามความเหมาะสม  

  ๓.๓.๔ การรายงานเหตุการณ์และการจัดการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  
    การจัดการเหตุการณ์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เริ่มตั้งแต่กระบวนการ

ตรวจพบเหตุการณ์ การรายงานเหตุการณ์ การประเมิน การตอบสนอง การแก้ปัญหา และการเรียนรู้จาก
เหตุการณ์ความปลอดภัยที่เกิดข้ึน  

  ๓.๓.๕ การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบ  
    การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการและการใช้บริการเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ

ข้อมูลย้อนหลังได้  
  ๓.๓.๖ การตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการท างานและความปลอดภัย  
    การตรวจสอบกระบวนการท างานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบอ้างอิงมาตรฐาน 

สากล มีความเป็นอิสระ มีขั้นตอนการท างานที่มีเอกสารหลักฐาน และก าหนดสิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมาย
สามารถเข้าตรวจสอบได ้

  ๓.๓.๗ การจัดการช่องโหว่  
    การตรวจสอบ ประเมิน และบริหารจัดการช่องโหว่ หรือจุดเสี่ยงในระบบ กระบวนการ

รักษาความปลอดภัยของระบบ มาตรการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ การควบคุมภายใน หรือการใช้งาน
ที่อาจถูกน าไปใช้หรือถูกเรียกใช้โดยภัยคุกคาม กรณีบริการที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอาจมีการทดสอบ
ระบบความปลอดภัย Vulnerability Assessments และ Penetration Testing โดยจะต้องด าเนินการ 
ตามมาตรการ และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหาย 

  ๓.๓.๘ ธรรมาภิบาล  
    การแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม  กรณีการเปลี่ยนแปลง 

การให้บริการอันเนื่องมาจากการปรับปรุง อัพเดตซอฟต์แวร์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างาน ช่องทาง 
การให้บริการหรือรายละเอียดในข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 

 ๓.๔ การจัดการข้อมูล  
  ผู้ใช้บริการควรพิจารณาข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทข้อมูล การส ารองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูล วงจรชีวิตของข้อมูล และ  
การโอนย้ายข้อมูล ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  

  ๓.๔.๑ การจัดประเภทข้อมูล  
   ประเภทความเป็นเจ้าของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ข้อมูลของผู้ให้บริการ และ

ข้อมูลที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการ (Derived Data) ผู้ให้บริการควรจัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ การก าหนดขอบเขตและแนวปฏิบัติ รวมถึงก าหนดสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล
ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
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 ๓.๒.๔ การบริการสนับสนุน  
   ช่องทางและช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งปัญหา หรือติดต่อสอบถามจากผู้ให้บริการ

เช่น การก าหนดให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
การใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นจนปัญหานั้นสิ้นสุด 

 ๓.๒.๕ กระบวนการยุติสัญญา  
   แนวทางกระบวนการยุติสัญญาล่วงหน้า กรณีผู้ใช้บริการ หรือผู้ให้บริการต้องการยุติ

สัญญา โดยควรก าหนดแนวทางการด าเนินการ เช่น ระยะเวลาส าหรับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ และ
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการ และการก าหนดแผนการเลิกใช้บริการ (Exit Plan) 

๓.๓ การรักษาความม่ันคงปลอดภัย  
 ผู้ใช้บริการควรพิจารณามาตรการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศในข้อตกลง

ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ที่เก่ียวข้องกับความน่าเชื่อถือของบริการ การพิสูจน์
ตัวตนและการอนุญาต การเข้ารหัส การรายงานเหตุการณ์และการจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การบันทึก
และการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบ การตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการท างานและความปลอดภัย  
การจัดการช่องโหว่ และธรรมาภิบาล ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

  ๓.๓.๑ ความน่าเชื่อถือของบริการ  
    การควบคุมความมั่นคงปลอดภัย การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจัด

ให้มีระบบฉุกเฉินส ารอง โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เช่น  
- ISO 

 ISO/ IEC 20000-1 ( Information Technology Service Management 
System: ITSMS) 

 ISO/IEC 27001 (Information Security Management System) 
 ISO/ IEC 27017 ( Information technology –  Security techniques – 
Code of practice for information security controls based on 
ISO/IEC 27002 for Cloud Service) 

 ISO/ IEC 27018 ( Information technology –  Security techniques – 
Code of practice for protection of personally identifiable 
information (PII) in public clouds acting as PII processors) 

-  CSA STAR 
 CSA STAR Self-Assessment 
 CSA STAR Certification 
 CSA STAR Attestation 

- NIST 
 SP 800-171 Protecting Controlled Unclassified Information in 
Nonfederal Information Systems and Organizations 

  ๓.๓.๒ การพิสูจน์ตัวตนและการอนุญาต  
    กระบวนการพิสูจน์ตัวตนเพ่ือเป็นการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้มีสิทธิ์ในการเข้า 

ใช้งาน ระยะเวลาเวลาในการด าเนินการเพิ่มหรือถอนสิทธิ์ผู้ใช้บริการที่เหมาะสม การป้องกันการเข้าใช้งานจาก
ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ การก าหนดระดับการยืนยันตัวตน (Authentication Level) และการควบคุมการเข้าถึง 
การใช้งานจากบุคคลภายนอกที่สนับสนุนการให้บริการ (Outsourcing) 

   

  ๓.๓.๓ การเข้ารหัส  
    การเข้ารหัสในการแปลงข้อมูลเพ่ือปกปิดข้อมูลป้องกันการเข้าถึง การแก้ไข และการใช้งาน 

โดยไม่ได้รับอนุญาต การก าหนดการเข้ารหัสให้สอดคล้องกับประเภทข้อมูล (Data Classification) และจัดให้มี 
นโยบายการควบคุมกุญแจส าหรับการเข้ารหัส (Key Access Control Policy) ตามความเหมาะสม  

  ๓.๓.๔ การรายงานเหตุการณ์และการจัดการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  
    การจัดการเหตุการณ์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เริ่มตั้งแต่กระบวนการ

ตรวจพบเหตุการณ์ การรายงานเหตุการณ์ การประเมิน การตอบสนอง การแก้ปัญหา และการเรียนรู้จาก
เหตุการณ์ความปลอดภัยที่เกิดข้ึน  

  ๓.๓.๕ การบันทึกและการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบ  
    การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการและการใช้บริการเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ

ข้อมูลย้อนหลังได้  
  ๓.๓.๖ การตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการท างานและความปลอดภัย  
    การตรวจสอบกระบวนการท างานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบอ้างอิงมาตรฐาน 

สากล มีความเป็นอิสระ มีขั้นตอนการท างานที่มีเอกสารหลักฐาน และก าหนดสิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมาย
สามารถเข้าตรวจสอบได ้

  ๓.๓.๗ การจัดการช่องโหว่  
    การตรวจสอบ ประเมิน และบริหารจัดการช่องโหว่ หรือจุดเสี่ยงในระบบ กระบวนการ

รักษาความปลอดภัยของระบบ มาตรการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ การควบคุมภายใน หรือการใช้งาน
ที่อาจถูกน าไปใช้หรือถูกเรียกใช้โดยภัยคุกคาม กรณีบริการที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอาจมีการทดสอบ
ระบบความปลอดภัย Vulnerability Assessments และ Penetration Testing โดยจะต้องด าเนินการ 
ตามมาตรการ และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหาย 

  ๓.๓.๘ ธรรมาภิบาล  
    การแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม  กรณีการเปลี่ยนแปลง 

การให้บริการอันเนื่องมาจากการปรับปรุง อัพเดตซอฟต์แวร์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างาน ช่องทาง 
การให้บริการหรือรายละเอียดในข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 

 ๓.๔ การจัดการข้อมูล  
  ผู้ใช้บริการควรพิจารณาข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทข้อมูล การส ารองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูล วงจรชีวิตของข้อมูล และ  
การโอนย้ายข้อมูล ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  

  ๓.๔.๑ การจัดประเภทข้อมูล  
   ประเภทความเป็นเจ้าของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ข้อมูลของผู้ให้บริการ และ

ข้อมูลที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการ (Derived Data) ผู้ให้บริการควรจัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ การก าหนดขอบเขตและแนวปฏิบัติ รวมถึงก าหนดสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล
ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
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  ๓.๔.๒ การส ารองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูล  
    การส ารองข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยก าหนดระยะเวลา ความถี่ในการด าเนินการ 

วิธีการ และการเก็บรักษาที่เหมาะสม ในกรณีที่ข้อมูลปัจจุบันถูกท าลายหรือได้รับความเสียหายส่งผลท าให้  
ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ให้บริการควรด าเนินการเรียกคืนข้อมูลเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการใช้งานตามที่ระบุไว้
ในข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 

  ๓.๔.๓ วงจรชีวิตของข้อมูล  
    นโยบายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุม กระบวนการสร้าง การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย และการท าลายข้อมูล 
  ๓.๔.๔ การโอนย้ายข้อมูล  
    นโยบายและแนวปฏิบัติในการส่งออกข้อมูล โดยก าหนดรูปแบบ หรือกระบวนการ

ส่งออก ตามความเหมาะสมในกรณียุติข้อตกลงการให้บริการ  
 ๓.๕ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
  ผู้ใช้บริการควรพิจารณาข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  

ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การระบุวัตถุประสงค์การเก็บ
ข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลเท่าที่จ าเป็น การใช้ เก็บรักษาและการเปิดเผย ความโปร่งใสและการแจ้งเตือน 
ความรับผิดชอบต่อข้อมูล สถานที่จัดเก็บข้อมูล และการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งมีสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๕.๑ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  
   นโยบาย แนวทางปฏิบัติ มาตรการ หรือมาตรฐานที่สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ๓.๕.๒ การระบุวัตถุประสงค์  
    ระบุวัตถุประสงค์และความยินยอมในการรวบรวม เก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผย

ข้อมูลให้ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการควรระมัดระวังในการด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล  
  ๓.๕.๓ การเก็บรักษาข้อมูลเท่าที่จ าเป็น  
    ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม และการก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษา

ข้อมูลหลังจากมีการแจ้งให้ท าลายข้อมูล    
  ๓.๕.๔ การใช้ เก็บรักษา และการเปิดเผย  
    การแจ้งผู้ใช้บริการทราบว่า ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ 

รวบรวมไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด  หรือเป็นการเปิดเผยแก่
หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือตามค าสั่งศาล 

  ๓.๕.๕ ความโปร่งใส และการแจ้งเตือน  
    การแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความโปรงใส่ ในการด าเนินการ

กับข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ๓.๕.๖ ความรับผิดชอบต่อข้อมูล  
    นโยบายและแนวปฏิบัติในกรณีการละเมิดข้อมูล และควรมีกระบวนการ เอกสารหลักฐาน

ที่ได้ด าเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากความรับผิดชอบด้านสารสนเทศ 
จะเป็นส่วนส าคัญในการตรวจสอบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

   

  ๓.๕.๗ สถานที่จัดเก็บข้อมูล  
    การแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือก าหนดให้ผู้ใช้บริการ

สามารถเลือกสถานที่จัดเก็บข้อมูลได้ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการถูกละเมิดเนื่องจากการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกโอนย้ายข้อมูลไปยังต่างประเทศ  ซึ่งอาจจะมีกฎหมาย กฎระเบียบหรือระดับ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

  ๓.๕.๘ การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  
    การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  

ห้ามมิให้ผู้ให้บริการใช้ข้อก าหนดทางเทคนิคหรือข้อก าหนดขององค์กรเป็นอุปสรรคในการ ปฏิเสธสิทธิ ์
ของเจ้าของข้อมูล 

 
---------------------------------------------------- 
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  ๓.๔.๒ การส ารองข้อมูล และการเรียกคืนข้อมูล  
    การส ารองข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยก าหนดระยะเวลา ความถี่ในการด าเนินการ 

วิธีการ และการเก็บรักษาที่เหมาะสม ในกรณีที่ข้อมูลปัจจุบันถูกท าลายหรือได้รับความเสียหายส่งผลท าให้  
ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ให้บริการควรด าเนินการเรียกคืนข้อมูลเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการใช้งานตามที่ระบุไว้
ในข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 

  ๓.๔.๓ วงจรชีวิตของข้อมูล  
    นโยบายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุม กระบวนการสร้าง การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย และการท าลายข้อมูล 
  ๓.๔.๔ การโอนย้ายข้อมูล  
    นโยบายและแนวปฏิบัติในการส่งออกข้อมูล โดยก าหนดรูปแบบ หรือกระบวนการ

ส่งออก ตามความเหมาะสมในกรณียุติข้อตกลงการให้บริการ  
 ๓.๕ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
  ผู้ใช้บริการควรพิจารณาข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  

ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การระบุวัตถุประสงค์การเก็บ
ข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลเท่าที่จ าเป็น การใช้ เก็บรักษาและการเปิดเผย ความโปร่งใสและการแจ้งเตือน 
ความรับผิดชอบต่อข้อมูล สถานที่จัดเก็บข้อมูล และการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งมีสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๕.๑ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  
   นโยบาย แนวทางปฏิบัติ มาตรการ หรือมาตรฐานที่สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ๓.๕.๒ การระบุวัตถุประสงค์  
    ระบุวัตถุประสงค์และความยินยอมในการรวบรวม เก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผย

ข้อมูลให้ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการควรระมัดระวังในการด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล  
  ๓.๕.๓ การเก็บรักษาข้อมูลเท่าที่จ าเป็น  
    ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม และการก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษา

ข้อมูลหลังจากมีการแจ้งให้ท าลายข้อมูล    
  ๓.๕.๔ การใช้ เก็บรักษา และการเปิดเผย  
    การแจ้งผู้ใช้บริการทราบว่า ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ 

รวบรวมไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด  หรือเป็นการเปิดเผยแก่
หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือตามค าสั่งศาล 

  ๓.๕.๕ ความโปร่งใส และการแจ้งเตือน  
    การแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความโปรงใส่ ในการด าเนินการ

กับข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ๓.๕.๖ ความรับผิดชอบต่อข้อมูล  
    นโยบายและแนวปฏิบัติในกรณีการละเมิดข้อมูล และควรมีกระบวนการ เอกสารหลักฐาน

ที่ได้ด าเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากความรับผิดชอบด้านสารสนเทศ 
จะเป็นส่วนส าคัญในการตรวจสอบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

   

  ๓.๕.๗ สถานที่จัดเก็บข้อมูล  
    การแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือก าหนดให้ผู้ใช้บริการ

สามารถเลือกสถานที่จัดเก็บข้อมูลได้ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการถูกละเมิดเนื่องจากการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกโอนย้ายข้อมูลไปยังต่างประเทศ  ซึ่งอาจจะมีกฎหมาย กฎระเบียบหรือระดับ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

  ๓.๕.๘ การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  
    การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  

ห้ามมิให้ผู้ให้บริการใช้ข้อก าหนดทางเทคนิคหรือข้อก าหนดขององค์กรเป็นอุปสรรคในการ ปฏิเสธสิทธิ ์
ของเจ้าของข้อมูล 

 
---------------------------------------------------- 
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พระราชกฤษฎีกา 

กำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณชิยที่ยกเวน 
มิใหนำกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํา 

กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํากฎหมาย

วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๕๐  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพง
และพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํากฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที ่ยกเวนมิใหนำกฎหมายวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๓ / ตอนท่ี ๒๖ ก / หนา ๑๘ / วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํา 

กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํากฎหมาย

วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๕๐  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพง
และพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํากฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

มาตรา ๓ มิใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ 
แกธุรกรรมดังตอไปนี้ 

(๑) ธุรกรรมเก่ียวกับครอบครัว 
(๒) ธุรกรรมเก่ียวกับมรดก 
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  ปจจุบัน  แมวาพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ไดบัญญัติรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสและ
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใหเทาเทียมกับธุรกรรมท่ีทําบนกระดาษและการลงลายมือช่ือไวแลวก็ตาม   
แตเนื่องจากการทําธุรกรรมบางประเภทยังไมเหมาะสมที่จะใหกระทําไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  สมควร
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยท่ียกเวนมิใหนํากฎหมายวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

มาตรา ๓ มิใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ 
แกธุรกรรมดังตอไปนี้ 

(๑) ธุรกรรมเก่ียวกับครอบครัว 
(๒) ธุรกรรมเก่ียวกับมรดก 
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  ปจจุบัน  แมวาพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ไดบัญญัติรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสและ
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใหเทาเทียมกับธุรกรรมท่ีทําบนกระดาษและการลงลายมือช่ือไวแลวก็ตาม   
แตเนื่องจากการทําธุรกรรมบางประเภทยังไมเหมาะสมที่จะใหกระทําไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  สมควร
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยท่ียกเวนมิใหนํากฎหมายวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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พระราชกฤษฎีกา 

กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปท่ี  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  และมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ   หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีระบบ

เอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครฐั พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนท่ี ๔ ก / หนา ๑ / วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปท่ี  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  และมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ   หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีระบบ

เอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครฐั พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนท่ี ๔ ก / หนา ๑ / วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) เอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันตองอยูในรูปแบบที่เหมาะสม  โดยสามารถ
แสดงหรืออางอิงเพื่อใชในภายหลังและยังคงความครบถวนของขอความในรูปแบบของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

(๒) ตองกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการยื่นเอกสารที่ ทําในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  โดยปกติใหยึดถือวันเวลาของการปฏิบัติงานหนวยงานของรัฐนั้นเปนหลัก  และอาจ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการพิจารณาของหนวยงานของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไวดวย 
ก็ได  เวนแตจะมีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(๓) ตองกําหนดวิธีการที่ทําใหสามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ  ประเภท  ลักษณะหรือ
รูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อรับรองขอความในขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

(๔) ตองกําหนดวิธีการแจงการตอบรับดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือดวยวิธีการอื่นใด  
เพ่ือเปนหลักฐานวาไดมีการดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไปยังอีกฝายหนึ่งแลว 

มาตรา ๔ นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา  ๓  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจัดทํากระบวนการ
พิจารณาทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ระบบเอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ดวย  เวนแตจะมีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(๑) มีวิธีการสื่อสารกับผูยื่นคําขอในกรณีท่ีเอกสารมีขอบกพรองหรือมีขอความที่ผิดหลง 
อันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของผูยื่นคําขอ  หรือการขอขอเท็จจริงเพิ่มเติม  
รวมทั้งมีวิธีการแจงสิทธิและหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามความจําเปนแกกรณี   
ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองแจงใหคูกรณีทราบ 

(๒) ในกรณีมีความจําเปนตามลักษณะเฉพาะของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐใด  
หนวยงานของรัฐนั้นอาจกําหนดเงื่อนไขวาคูกรณียินยอมตกลงและยอมรับการดําเนินการพิจารณา 
ทางปกครองของหนวยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ  เพ่ือใหการดําเนินการใด  ๆ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ
หรือโดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได 

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติอยางนอยตองประกอบดวยเน้ือหา  ดังตอไปนี้ 
(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 

หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) การจัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงาน  
และจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 

(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 
มาตรา ๖ ในกรณีท่ีมีการรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  หรือเผยแพรขอมูล  หรือขอเท็จจริงที่ทําให

สามารถระบุตัวบุคคล  ไมวาโดยตรงหรือโดยออม  ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแนวนโยบายและ 
แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย 

มาตรา ๗ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  ใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําเปนประกาศ  และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย  จึงมีผลใชบังคับได 

หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีไดแสดงไว  และใหจัดใหมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการหรือหนวยงานที่คณะกรรมการมอบหมายจัดทําแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติหรือการอื่นอันเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  ไวเปนตัวอยางเบื้องตน 
สําหรับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้  และหากหนวยงาน
ของรัฐแหงใดมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกตางเปนการเฉพาะแลว  หนวยงานของรัฐแหงนั้นอาจ
เพิ่มเติมรายละเอียดการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกตางนั้นไดโดยออกเปนระเบียบ  ท้ังนี้  โดยให
คํานึงถึงความถูกตองครบถวน  ความนาเชื่อถือ สภาพความพรอมใชงาน  และความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบและขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา ๙ การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐตามหลักเกณฑและวิธีการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ไมมีผลเปนการยกเวนกฎหมายหรือหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเพื่อการ
อนุญาต  อนุมัติ  การใหความเห็นชอบ  หรือการวินิจฉัย 

มาตรา ๑๐ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) เอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันตองอยูในรูปแบบที่เหมาะสม  โดยสามารถ
แสดงหรืออางอิงเพื่อใชในภายหลังและยังคงความครบถวนของขอความในรูปแบบของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

(๒) ตองกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการยื่นเอกสารที่ ทําในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  โดยปกติใหยึดถือวันเวลาของการปฏิบัติงานหนวยงานของรัฐนั้นเปนหลัก  และอาจ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการพิจารณาของหนวยงานของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไวดวย 
ก็ได  เวนแตจะมีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(๓) ตองกําหนดวิธีการที่ทําใหสามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ  ประเภท  ลักษณะหรือ
รูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อรับรองขอความในขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

(๔) ตองกําหนดวิธีการแจงการตอบรับดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือดวยวิธีการอื่นใด  
เพ่ือเปนหลักฐานวาไดมีการดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไปยังอีกฝายหนึ่งแลว 

มาตรา ๔ นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา  ๓  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจัดทํากระบวนการ
พิจารณาทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ระบบเอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ดวย  เวนแตจะมีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(๑) มีวิธีการสื่อสารกับผูยื่นคําขอในกรณีท่ีเอกสารมีขอบกพรองหรือมีขอความที่ผิดหลง 
อันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของผูยื่นคําขอ  หรือการขอขอเท็จจริงเพิ่มเติม  
รวมทั้งมีวิธีการแจงสิทธิและหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามความจําเปนแกกรณี   
ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองแจงใหคูกรณีทราบ 

(๒) ในกรณีมีความจําเปนตามลักษณะเฉพาะของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐใด  
หนวยงานของรัฐนั้นอาจกําหนดเงื่อนไขวาคูกรณียินยอมตกลงและยอมรับการดําเนินการพิจารณา 
ทางปกครองของหนวยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ  เพ่ือใหการดําเนินการใด  ๆ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ
หรือโดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได 

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติอยางนอยตองประกอบดวยเน้ือหา  ดังตอไปนี้ 
(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 

หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) การจัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงาน  
และจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
เพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 

(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 
มาตรา ๖ ในกรณีท่ีมีการรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  หรือเผยแพรขอมูล  หรือขอเท็จจริงที่ทําให

สามารถระบุตัวบุคคล  ไมวาโดยตรงหรือโดยออม  ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแนวนโยบายและ 
แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย 

มาตรา ๗ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  ใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําเปนประกาศ  และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย  จึงมีผลใชบังคับได 

หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีไดแสดงไว  และใหจัดใหมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการหรือหนวยงานที่คณะกรรมการมอบหมายจัดทําแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติหรือการอื่นอันเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ไวเปนตัวอยางเบื้องตน 
สําหรับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  และหากหนวยงาน
ของรัฐแหงใดมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกตางเปนการเฉพาะแลว  หนวยงานของรัฐแหงนั้นอาจ
เพิ่มเติมรายละเอียดการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกตางน้ันไดโดยออกเปนระเบียบ  ท้ังนี้  โดยให
คํานึงถึงความถูกตองครบถวน  ความนาเชื่อถือ สภาพความพรอมใชงาน  และความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบและขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา ๙ การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐตามหลักเกณฑและวิธีการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ไมมีผลเปนการยกเวนกฎหมายหรือหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเพ่ือการ
อนุญาต  อนุมัติ  การใหความเห็นชอบ  หรือการวินิจฉัย 

มาตรา ๑๐ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากประเทศไทยไดเริ่มเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ
ซ่ึงมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐมากขึ้น  สมควรสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐมีระบบการบริการของตน
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง  สะดวก  และรวดเร็ว   
อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานของรัฐ  พรอมกับใหหนวยงานของรัฐสามารถพัฒนา 
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐภายใตมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และสรางความเชื่อม่ัน
ของประชาชนตอการดําเนินกิจกรรมของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  บัญญัติวา  คําขอ  การอนุญาต  การจดทะเบียน  
คําส่ังทางปกครอง  การชําระเงิน  การประกาศหรือการดําเนินการใด  ๆ   ตามกฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงาน
ของรัฐ  ถาไดกระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแลว  
ใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนด  
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากประเทศไทยไดเริ่มเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ
ซ่ึงมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐมากขึ้น  สมควรสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐมีระบบการบริการของตน
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง  สะดวก  และรวดเร็ว   
อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานของรัฐ  พรอมกับใหหนวยงานของรัฐสามารถพัฒนา 
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐภายใตมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และสรางความเชื่อม่ัน
ของประชาชนตอการดําเนินกิจกรรมของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  บัญญัติวา  คําขอ  การอนุญาต  การจดทะเบียน  
คําส่ังทางปกครอง  การชําระเงิน  การประกาศหรือการดําเนินการใด  ๆ   ตามกฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงาน
ของรัฐ  ถาไดกระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแลว  
ใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนด  
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 

เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 

เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธ ุรกรรมทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส  เร ื ่ อง แนวนโยบายและแนวปฏ ิบ ั ติ  
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๗ / ตอนพิเศษ ๗๘ ง / หนา ๑๓๑ / วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 

แกไขเพิ่มเติมโดย 
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖   
 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา : เลม ๑๓๐ / ตอนพิเศษ ๒๑ ง / หนา ๕๒ /  

วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
 เริ่มบังคับใช : ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

ของหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 ดวยปญหาดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใหกับสารสนเทศมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนท้ังในประเทศ
และตางประเทศ อีกท้ังยังมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอภาครัฐและภาคธุรกิจมากข้ึน ทําใหผูประกอบการ 
ตลอดจนองคกร ภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมีการดําเนินงานใด ๆ ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
สารสนเทศขององคกร ขาดความเชื่อม่ันตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในทุกรูปแบบ ประกอบกับ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะสงเสริมและผลักดันใหประเทศ
สามารถยกระดับการแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ โดยการนําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใช
ประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย จึงเห็นความสําคัญท่ีจะนํากฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ 
มาบังคับใชกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท้ังในสวนท่ีตองกระทําและในสวนท่ีตองงดเวนการกระทํา 
เพ่ือชวยใหการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัยและมีความนาเชื่อถือ  

 เพ่ือใหการดําเนินการใด ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ หรือโดยหนวยงาน
ของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัยและเชื่อถือได ตลอดจนมีมาตรฐานเปนท่ียอมรบัในระดับสากลคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จึงเห็นควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสจึงไดจัดทําประกาศฉบับนี้ เพ่ือเปนแนวทางเบื้องตนใหหนวยงานของรัฐใชในการกําหนด
นโยบาย และขอปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย
สาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
 (๑) ผู ใช งาน หมายความวา ขาราชการ เจาหนาท่ี  พนักงานของรัฐ ลูกจาง ผู ดูแลระบบ  
ผูบริหารขององคกร ผูรับบริการ ผูใชงานท่ัวไป 
 (๒) สิทธิของผูใชงาน หมายความวา สิทธิท่ัวไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ และสิทธิอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ
กับระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
 (๓) สินทรัพย (asset) หมายความวา สิ่งใดก็ตามท่ีมีคุณคาสําหรับองคกร 
 (๔) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ หมายความวา การอนุญาต การกําหนดสิทธิ  
หรือการมอบอํานาจใหผูใชงาน เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ ท้ังทางอิเล็กทรอนิกส  
และทางกายภาพ รวมท้ังการอนุญาตเชนวานั้นสําหรับบุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกําหนดขอปฏิบัติ
เก่ียวกับการเขาถึงโดยมิชอบเอาไวดวยก็ได 
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 (๕) ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (information security) หมายความวา การธํารงไว 
ซ่ึงความลับ (confidentiality) ความถูกตองครบถวน (integrity) และสภาพพรอมใชงาน (availability)  
ของสารสนเทศ รวมท้ังคุณสมบัติอ่ืน ไดแกความถูกตองแทจริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) 
การหามปฏิเสธความรับผิด (nonrepudiation) และความนาเชื่อถือ (reliability) 
 (๖) เหตุการณดานความม่ันคงปลอดภัย (information security event) หมายความวา กรณีท่ี
ระบุการเกิดเหตุการณ สภาพของบริการหรือเครือขายท่ีแสดงใหเห็นความเปนไปไดท่ีจะเกิดการฝาฝน
นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันท่ีลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรู ไดวา 
อาจเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัย 
 (๗) สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (information 
security incident) หมายความวา สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด 
(unwanted or unexpected) ซ่ึงอาจทําใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความม่ันคงปลอดภัย
ถูกคุกคาม 

 ขอ ๒ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีนโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
หนวยงานเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้ 
 (๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 
 (๒) จัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซ่ึงอยูในสภาพพรอมใชงานและจัดทํา
แผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือให
สามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 
 (๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 

 ขอ ๓ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
หนวยงาน ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยกระบวนการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) หนวยงานของรัฐตองจัดทําขอปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศของหนวยงาน 
 (๒) หนวยงานของรัฐตองประกาศนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาว ใหผูเก่ียวของท้ังหมดทราบ 
เพ่ือใหสามารถเขาถึง เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติได 
 (๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน 
 (๔) หนวยงานของรัฐตองทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 ขอ ๔ ขอปฏิบัติในดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ตองมีเนื้อหาอยางนอยครอบคลุม ตามขอ ๕  ๑๕ 

 ขอ ๕ ใหมีขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ (access control) ซ่ึงตองมี
เนื้อหาอยางนอย ดังนี้ 
 (๑) หนวยงานของรัฐตองมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล  
โดยคํานึงถึงการใชงานและความม่ันคงปลอดภัย 
 (๒) ในการกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหเขาถึง ตองกําหนดตามนโยบายท่ีเก่ียวของกับ 
การอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 



139สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

 (๕) ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ (information security) หมายความวา การธํารงไว 
ซ่ึงความลับ (confidentiality) ความถูกตองครบถวน (integrity) และสภาพพรอมใชงาน (availability)  
ของสารสนเทศ รวมท้ังคุณสมบัติอ่ืน ไดแกความถูกตองแทจริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) 
การหามปฏิเสธความรับผิด (nonrepudiation) และความนาเชื่อถือ (reliability) 
 (๖) เหตุการณดานความม่ันคงปลอดภัย (information security event) หมายความวา กรณีท่ี
ระบุการเกิดเหตุการณ สภาพของบริการหรือเครือขายท่ีแสดงใหเห็นความเปนไปไดท่ีจะเกิดการฝาฝน
นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันท่ีลมเหลว หรือเหตุการณอันไมอาจรู ไดวา 
อาจเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัย 
 (๗) สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด (information 
security incident) หมายความวา สถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด 
(unwanted or unexpected) ซ่ึงอาจทําใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความม่ันคงปลอดภัย
ถูกคุกคาม 

 ขอ ๒ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีนโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
หนวยงานเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้ 
 (๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 
 (๒) จัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซ่ึงอยูในสภาพพรอมใชงานและจัดทํา
แผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือให
สามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 
 (๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 

 ขอ ๓ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ
หนวยงาน ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยกระบวนการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) หนวยงานของรัฐตองจัดทําขอปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศของหนวยงาน 
 (๒) หนวยงานของรัฐตองประกาศนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาว ใหผูเก่ียวของท้ังหมดทราบ 
เพ่ือใหสามารถเขาถึง เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติได 
 (๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน 
 (๔) หนวยงานของรัฐตองทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 ขอ ๔ ขอปฏิบัติในดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ตองมีเนื้อหาอยางนอยครอบคลุม ตามขอ ๕  ๑๕ 

 ขอ ๕ ใหมีขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ (access control) ซ่ึงตองมี
เนื้อหาอยางนอย ดังนี้ 
 (๑) หนวยงานของรัฐตองมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล  
โดยคํานึงถึงการใชงานและความม่ันคงปลอดภัย 
 (๒) ในการกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหเขาถึง ตองกําหนดตามนโยบายท่ีเก่ียวของกับ 
การอนุญาต การกําหนดสิทธิ หรือการมอบอํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 

 (๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดเก่ียวกับประเภทของขอมูล ลําดับความสําคัญ หรือลําดับ 
ชั้นความลับของขอมูล รวมท้ังระดับชั้นการเขาถึง เวลาท่ีไดเขาถึง และชองทางการเขาถึง 

 ขอ ๖ ใหมีขอกําหนดการใชงานตามภารกิจเพ่ือควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ (business 
requirements for access control) โดยแบงการจัดทําขอปฏิบัติเปน ๒ สวนคือ การควบคุมการเขาถึง
สารสนเทศ และการปรับปรุ งใหสอดคลองกับขอกําหนดการใช งานตามภารกิจและขอกําหนด 
ดานความม่ันคงปลอดภัย 

 ขอ ๗ ใหมีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (user access management) เพ่ือควบคุม
การเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู ท่ีไดรับอนุญาตแลว และผานการฝกอบรม หลักสูตรการสราง 
ความตระหนักเรื่องความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (information security awareness training)  
เพ่ือปองกันการเขาถึงจากผูซึ่งไมไดรับอนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้ 
 (๑) สรางความรูความเขาใจใหกับผู ใชงาน เพ่ือใหเกิดความตระหนัก ความเขาใจถึงภัย 
และผลกระทบท่ีเกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ รวมถึง
กําหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม 
 (๒) การลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) ตองกําหนดใหมีข้ันตอนทางปฏิบัติสําหรับ 
การลงทะเบียนผูใชงานเม่ือมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ และการตัดออกจากทะเบียนของ
ผูใชงานเม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว 
 (๓) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (user management) ตองจัดใหมีการควบคุมและจํากัด
สิทธิเพ่ือเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม ท้ังนี้รวมถึงสิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ 
และสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเขาถึง 
 (๔) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (user password management) ตองจัดใหมี
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม 
 (๕) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผู ใชงาน (review of user access rights) ตองจัดให มี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

 ขอ ๘ ใหมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงาน (user responsibilities) เพ่ือปองกัน 
การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูลสารสนเทศและ 
การลักขโมยอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้ 
 (๑) การใชงานรหัสผาน (password use) ตองกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับผูใชงานในการกําหนด
รหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนรหัสผานท่ีมีคุณภาพ 
 (๒) การปองกันอุปกรณในขณะท่ีไมมีผูใชงานท่ีอุปกรณ ตองกําหนดขอปฏิบัติท่ีเหมาะสม  
เพ่ือปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของหนวยงานในขณะที่ไมมีผูดูแล 
 (๓) การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร (clear desk and clear 
screen policy) ตองควบคุมไมใหสินทรัพยสารสนเทศ เชน เอกสาร สื่อบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร หรือ
สารสนเทศ อยูในภาวะซ่ึงเสี่ยงตอการเขาถึงโดยผูซ่ึงไมมีสิทธิ และตองกําหนดใหผูใชงานออกจากระบบ
สารสนเทศเม่ือวางเวนจากการใชงาน 
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 (๔) ผูใชงานอาจนําการเขารหัส มาใชกับขอมูลท่ีเปนความลับ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบการรักษา
ความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ขอ ๙ ใหมีการควบคุมการเขาถึงเครือขาย (network access control) เพ่ือปองกันการเขาถึง
บริการทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้ 
 (๑) การใชงานบริการเครือขาย ตองกําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศไดแตเพียง
บริการท่ีไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น 
 (๒) การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชท่ีอยูภายนอกองคกร (user authentication for external 
connections) ตองกําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนท่ีจะอนุญาตใหผูใชท่ีอยูภายนอกองคกรสามารถ 
เขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศขององคกรได 
 (๓) การระบุอุปกรณบนเครือขาย (equipment identification in networks) ตองมีวิธีการท่ี
สามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได และควรใชการระบุอุปกรณบนเครือขายเปนการยืนยัน 
 (๔) การปองกันพอรตท่ีใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ (remote diagnostic and 
configuration port protection) ตองควบคุมการเขาถึงพอรตท่ีใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ 
ท้ังการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย 
 (๕) การแบงแยกเครือขาย (segregation in networks) ตองทําการแบงแยกเครือขายตามกลุม
ของบริการสารสนเทศ กลุมผูใชงาน และกลุมของระบบสารสนเทศ 
 (๖) การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย (network connection control) ตองควบคุม 
การเขาถึงหรือใชงานเครือขายท่ีมีการใชรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางหนวยงานใหสอดคลองกับ 
ขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง 
 (๗) การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย (network routing control) ตองควบคุมการจัดเสนทาง
บนเครือขายเพ่ือใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือไหลเวียนของขอมูล หรือสารสนเทศ
สอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ 

 ขอ ๑๐ ใหมีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบั ติการ (operating system access control)  
เพ่ือปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้ 
 (๑) การกําหนดข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือการเขาใชงานท่ีม่ันคงปลอดภัย การเขาถึงระบบปฏิบัติการ
จะตองควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนท่ีม่ันคงปลอดภัย 
 (๒ )  การระบุ และยื นยั น ตั วตนของผู ใ ช ง าน  (user identification and authentication)  
ตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซ่ึงสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน และเลือกใชข้ันตอนทาง
เทคนิคในการยืนยันตัวตนท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานท่ีระบุถึง 
 (๓) การบริหารจัดการรหัสผาน (password management system) ตองจัดทําหรือจัดใหมีระบบ
บริหารจัดการรหัสผานท่ีสามารถทํางานเชิงโตตอบ (interactive) หรือมีการทํางานในลักษณะอัตโนมัติ 
ซ่ึงเอ้ือตอการกําหนดรหัสผานท่ีมีคุณภาพ 
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 (๔) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน (use of system utilities) ควรจํากัดและควบคุมการใชงาน
โปรแกรมประเภทอรรถประโยชน เพ่ือปองกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความม่ันคงปลอดภัยท่ีได
กําหนดไวหรือท่ีมีอยูแลว 
 (๕) เม่ือมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น 
(session timeout) 
 (๖) การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ (limitation of connection time)  
ตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพ่ือใหมีความม่ันคงปลอดภัยมากยิ่งข้ึนสําหรับระบบสารสนเทศ  
หรือแอพพลิเคชั่นท่ีมีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง 

 ขอ ๑๑ ใหมีการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 
(application and information access control) โดยตองมีการควบคุม ดังนี้ 
 (๑) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ (information access restriction) ตองจํากัดหรือควบคุม 
การเขาถึงหรือเขาใชงานของผูใชงานและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงานในการเขาถึงสารสนเทศ  
และฟงกชัน (functions) ตาง ๆ ของโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น ท้ังนี้ โดยใหสอดคลอง 
ตามนโยบายควบคุมการเขาถึงสารสนเทศท่ีไดกําหนดไว 
 (๒) ระบบซ่ึงไวตอการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอองคกร ตองไดรับการแยกออก
จากระบบอ่ืน ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ ใหมีการควบคุมอุปกรณ
คอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ีและการปฏิบัติงานจากภายนอกองคกร (mobile computing and 
teleworking) 
 (๓) การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ี ตองกําหนดขอปฏิบัติและมาตรการ 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือปกปองสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใชอุปกรณคอมพิวเตอรและสื่อสารเคลื่อนท่ี 
 (๔) การปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน (teleworking) ตองกําหนดขอปฏิบัติ แผนงานและ
ข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรจากภายนอกสํานักงาน 

 ขอ ๑๒ หนวยงานของรัฐท่ีมีระบบสารสนเทศตองจัดทําระบบสํารอง ตามแนวทางตอไปนี้ 
 (๑) ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองท่ีเหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงานท่ีเหมาะสม 
 (๒) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง โดยตองปรับปรุงแผน 
เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงาน 
ตามภารกิจ 
 (๓) ตองมีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรซ่ึงดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ 
ระบบสํารอง และการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส 
 (๔) ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารองและระบบแผน
เตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสมํ่าเสมอ 
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 (๕) สำหรับความถี่ของการปฏิบัติในแตละขอ ควรมีการปฏิบัติที ่เพียงพอตอสภาพความเสี่ยง 
ท่ียอมรับไดของแตละหนวยงาน 

 ขอ ๑๓ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ โดยตอง
มีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้ 
 (๑) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศที่อาจเกิดข้ึน 
กับระบบสารสนเทศ (information security audit and assessment) อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 (๒) ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจะตองดำเนินการ โดยผูตรวจสอบภายในหนวยงาน
ของรัฐ (internal auditor) หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก (external 
auditor) เพ่ือใหหนวยงานของรัฐไดทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของ
หนวยงาน 

 ขอ ๑๔๑ หนวยงานของรัฐตองกำหนดความรับผิดชอบท่ีชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูล
สารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด อันเนื่องมาจากความบกพรอง 
ละเลย หรือฝาฝ นการปฏิบัต ิตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัต ิในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย 
ด านสารสนเทศ ท ั ้ งนี้  ให ผ ู บร ิหารระด ับส ูงส ุดของหน วยงาน (Chief Executive Officer : CEO)  
เปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายท่ีเกิดข้ึน 

 ข อ ๑๕  หน วยงานของร ัฐสามารถเล ือกใช ข อปฏ ิบ ัต ิ ในการร ักษาความม ั ่นคงปลอดภัย 
ดานสารสนเทศ ท่ีตางไปจากประกาศฉบับนี้ได หากแสดงใหเห็นวา ขอปฏิบัติท่ีเลือกใชมีความเหมาะสมกวา 
หรือเทียบเทา 

 ขอ ๑๖๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
            รอยตรีหญิง ระนองรกัษ สุวรรณฉวี 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
       ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 
 ๑ ข อ  ๑๔ แก  ไขเพ ิ ่มเต ิมโดยประกาศคณะกรรมการธ ุรกรรมทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส   เร ื ่ อง แนวนโยบายและแนวปฏ ิบ ั ติ  
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๗๘ ง/หนา ๑๓๑/๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เร ื ่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๓ 

 ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

 

 
 ๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หนา ๕๒/๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เร ื ่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๓ 

 ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

 

 
 ๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หนา ๕๒/๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 

เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมลูสวนบุคคล
ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓  
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 

เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมลูสวนบุคคล
ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓  
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธ ุรกรรมทางอิ เล ็กทรอนิกส เร ื ่อง แนวนโยบายและแนวปฏ ิบ ั ติ  
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๗ / ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง / หนา ๓๑ / วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

แกไขโดย 
 แกคำผิด ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓     
 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๒๗ / ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง / หนา ๙๙ /  

 วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 
 ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการรวบรวม จัดเก็บ ใชหรือเผยแพรในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
เปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับความคุมครอง ซ่ึงปจจุบันมีการนําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย และเพ่ือใหการทําธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และมีการคุมครอง 
ขอมูลสวนบุคคล คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเห็นสมควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสจึงออกประกาศฉบับนี้ เพ่ือเปนแนวทางเบื้องตน ใหหนวยงานของรัฐใชในการกําหนด
นโยบายและขอปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงรวบรวม จัดเก็บ ใช เผยแพร หรือดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับขอมูลของ
ผูใชบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จัดทํานโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวเปนลายลักษณอักษร 
โดยใหมีสาระสําคัญอยางนอย ดังนี้ 
 (๑) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจํากัด 

การจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลใหมีขอบเขตจํากัด และใชวิธีการท่ีชอบดวยกฎหมาย 
และเปนธรรม และใหเจาของขอมูลทราบหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลตามแตกรณี 
 (๒) คุณภาพของขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีรวบรวมและจัดเก็บใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและวัตถุประสงค 
ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย 
 (๓) การระบุวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม 

ใหบันทึกวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลในขณะท่ีมีการรวบรวมและจัดเก็บ 
รวมถึงการนําขอมูลนั้นไปใชในภายหลัง และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล
ใหจัดทําบันทึกแกไขเพ่ิมเติมไวเปนหลักฐาน 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 
 ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการรวบรวม จัดเก็บ ใชหรือเผยแพรในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
เปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับความคุมครอง ซ่ึงปจจุบันมีการนําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย และเพ่ือใหการทําธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และมีการคุมครอง 
ขอมูลสวนบุคคล คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเห็นสมควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสจึงออกประกาศฉบับนี้ เพ่ือเปนแนวทางเบื้องตน ใหหนวยงานของรัฐใชในการกําหนด
นโยบายและขอปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงรวบรวม จัดเก็บ ใช เผยแพร หรือดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับขอมูลของ
ผูใชบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จัดทํานโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวเปนลายลักษณอักษร 
โดยใหมีสาระสําคัญอยางนอย ดังนี้ 
 (๑) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจํากัด 

การจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลใหมีขอบเขตจํากัด และใชวิธีการท่ีชอบดวยกฎหมาย 
และเปนธรรม และใหเจาของขอมูลทราบหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลตามแตกรณี 
 (๒) คุณภาพของขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีรวบรวมและจัดเก็บใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและวัตถุประสงค 
ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย 
 (๓) การระบุวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม 

ใหบันทึกวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลในขณะท่ีมีการรวบรวมและจัดเก็บ 
รวมถึงการนําขอมูลนั้นไปใชในภายหลัง และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล
ใหจัดทําบันทึกแกไขเพ่ิมเติมไวเปนหลักฐาน 
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 (๔) ขอจํากัดในการนําขอมูลสวนบุคคลไปใช 
หามมิใหมีการเปดเผย หรือแสดง หรือทําใหปรากฏในลักษณะอ่ืนใดซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีไม

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล 
หรือเปนกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหกระทําได 
 (๕) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ใหมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม  
เพ่ือปองกันการสูญหาย การเขาถึง ทําลาย ใช แปลง แกไขหรือเปดเผยขอมูลโดยมิชอบ 
 (๖) การเปดเผยเก่ียวกับการดําเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

ใหมีการเปดเผยการดําเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายท่ีเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล และจัดใหมี
วิธีการท่ีสามารถตรวจดูความมีอยู ลักษณะของขอมูลสวนบุคคลวัตถุประสงคของการนําขอมูลไปใช 
ผูควบคุมและสถานท่ีทําการของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
 (๗) การมีสวนรวมของเจาของขอมูล 

ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลแจงถึงความมีอยู หรือรายละเอียดของขอมูลสวนบุคคลแก
เจาของขอมูลเม่ือไดรับคํารองขอภายในระยะเวลาอันสมควรตามวิธีการในรูปแบบ รวมถึงคาใชจาย (ถามี) 
ตามสมควร 

หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธท่ีจะใหคําชี้แจงหรือใหขอมูลแกเจาของขอมูล 
ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษ ตามกฎหมาย 

ใหผูควบคุมขอมูลจัดทําบันทึกคําคัดคานการจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทําใด ๆ
เก่ียวกับขอมูลของเจาของขอมูลไวเปนหลักฐาน 
 (๘) ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมขอมูล 

ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไวขางตนเพ่ือใหการดําเนินงาน 
ตามแนวนโยบายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามมาตรฐานของประกาศฉบับนี้ 

 ขอ ๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดทําขอปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการและใหมี
รายการอยางนอย ดังนี้ 
 (๑) ขอมูลเบื้องตน ประกอบดวย 

(ก) ชื่อนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลวาเปนของหนวยงานใด 
(ข) รายละเอียดขอบเขตของการบังคับใชนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีหนวยงาน

ของรัฐรวบรวม จัดเก็บ หรือการใชตามวัตถุประสงค 
(ค) ใหแจงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลให 

เจาของขอมูลทราบและขอความยินยอมกอนทุกครั้งตามวิธีการและภายในกําหนดเวลาท่ีประกาศ เชน  
การแจงลวงหนาใหเจาของขอมูลทราบกอน ๑๕ วัน โดยการสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือประกาศไว
ในหนาแรกของเว็บไซต เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  
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 (๔) ขอจํากัดในการนําขอมูลสวนบุคคลไปใช 
หามมิใหมีการเปดเผย หรือแสดง หรือทําใหปรากฏในลักษณะอ่ืนใดซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีไม

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล 
หรือเปนกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหกระทําได 
 (๕) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ใหมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม  
เพ่ือปองกันการสูญหาย การเขาถึง ทําลาย ใช แปลง แกไขหรือเปดเผยขอมูลโดยมิชอบ 
 (๖) การเปดเผยเก่ียวกับการดําเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายท่ีเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

ใหมีการเปดเผยการดําเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายท่ีเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล และจัดใหมี
วิธีการท่ีสามารถตรวจดูความมีอยู ลักษณะของขอมูลสวนบุคคลวัตถุประสงคของการนําขอมูลไปใช 
ผูควบคุมและสถานท่ีทําการของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
 (๗) การมีสวนรวมของเจาของขอมูล 

ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลแจงถึงความมีอยู หรือรายละเอียดของขอมูลสวนบุคคลแก
เจาของขอมูลเม่ือไดรับคํารองขอภายในระยะเวลาอันสมควรตามวิธีการในรูปแบบ รวมถึงคาใชจาย (ถามี) 
ตามสมควร 

หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธท่ีจะใหคําชี้แจงหรือใหขอมูลแกเจาของขอมูล 
ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษ ตามกฎหมาย 

ใหผูควบคุมขอมูลจัดทําบันทึกคําคัดคานการจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทําใด ๆ
เก่ียวกับขอมูลของเจาของขอมูลไวเปนหลักฐาน 
 (๘) ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมขอมูล 

ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไวขางตนเพ่ือใหการดําเนินงาน 
ตามแนวนโยบายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามมาตรฐานของประกาศฉบับนี้ 

 ขอ ๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดทําขอปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการและใหมี
รายการอยางนอย ดังนี้ 
 (๑) ขอมูลเบื้องตน ประกอบดวย 

(ก) ชื่อนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลวาเปนของหนวยงานใด 
(ข) รายละเอียดขอบเขตของการบังคับใชนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีหนวยงาน

ของรัฐรวบรวม จัดเก็บ หรือการใชตามวัตถุประสงค 
(ค) ใหแจงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลให 

เจาของขอมูลทราบและขอความยินยอมกอนทุกครั้งตามวิธีการและภายในกําหนดเวลาท่ีประกาศ เชน  
การแจงลวงหนาใหเจาของขอมูลทราบกอน ๑๕ วัน โดยการสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือประกาศไว
ในหนาแรกของเว็บไซต เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  

 การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลนั้น ใหมีความชัดเจนวาหนวยงานของรัฐขอรับความยินยอม
เพ่ือวัตถุประสงคใด 
 (๒) การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใชขอมูลสวนบุคคล 

ใหหนวยงานของรัฐท่ีทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลผานทางเว็บไซตหรือ
ผานรูปแบบของการกรอกขอความทางกระดาษแลวนํามาแปลงขอความเขาระบบอิเล็กทรอนิกสหรือจัดเก็บ
โดยวิธีอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดของการรวบรวมขอมูลเปนชนิด ประเภท รวมถึงขอมูลท่ีจะไมจัดเก็บ  
และขอมูลท่ีรวบรวมและจัดเก็บนั้นจะนําไปใชตามวัตถุประสงคใด โดยลักษณะหรือดวยวิธีการท่ีทําให
เจาของขอมูลไดทราบ ท้ังนี้ การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลนั้น ใหทําเปนประกาศหรือแจงรายละเอียด 
ใหเจาของขอมูลทราบ 

ใหหนวยงานของรัฐท่ีจัดบริการผานทางเว็บไซต แสดงรายละเอียดของการรวบรวมขอมูล 
ผานทางเว็บไซตของหนวยงานนั้น รวมถึงการใชขอมูลซ่ึงอยางนอยตองระบุวาอยูในสวนใดของเว็บไซต 
หรือในเว็บเพจใดท่ีมีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล และใหมีรายละเอียดอยางแจงชัดถึงวิธีการ 
ในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล เชน การจัดเก็บโดยใหมีการลงทะเบียน หรือการกรอกแบบสอบถาม เปนตน 

ใหหนวยงานของรัฐรวบรวม จัดเก็บและใชขอมูลสวนบุคคลจัดทํารายละเอียด ดังตอไปนี้ 
(ก) การติดตอระหวางหนวยงานของรัฐ 

ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงจะติดตอไปยังผูใชบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส บอกกลาว
ใหผูใชบริการทราบลวงหนา ท้ังนี้ ผูใชบริการอาจแจงความประสงคใหติดตอโดยวิธีการอ่ืนได 

(ข) การใชคุกก้ี (Cookies) 
ใหหนวยงานของรัฐระบุบนเว็บไซตสําหรับการใชคุกก้ีท่ีเชื่อมโยงกับขอมูลสวนบุคคล  

วาผูใชบริการจะใชคุกก้ีเพ่ือวัตถุประสงคและประโยชนใด และใหสิทธิท่ีจะไมรับการตอเชื่อมคุกก้ีได 
(ค) การเก็บขอมูลสถิติเก่ียวกับประชากร (Demographic Information) 

ใหหนวยงานของรัฐมีเว็บไซตสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเก่ียวกับประชากร  
เชน เพศ อายุ อาชีพ ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลระบุตัวบุคคลได ระบุถึงวิธีการรวบรวมและจัดเก็บ 
ขอมูลดังกลาวไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย และใหชี้แจงวัตถุประสงคของการใช 
ขอมูลดังกลาว รวมถึงการใหบุคคลอ่ืนรวมใชขอมูลนั้นดวย 

(ง) บันทึกผูเขาชมเว็บ (Log Files) 
ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงจัดบริการเว็บไซตท่ีมีการเก็บบันทึกการเขาออกโดยอัตโนมัติ  

เชน หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซตท่ีเขาออกกอนและหลัง และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร 
(Browser) ท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวกับขอมูลซ่ึงระบุตัวบุคคลได ระบุวิธีการรวบรวมและ 
จัดเก็บขอมูลดังกลาวไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และใหชี้แจงวัตถุประสงคของการใช 
รวมถึงการใหบุคคลอ่ืนรวมใชขอมูลนั้นดวย 
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(จ) ใหหนวยงานของรัฐระบุขอมูลท่ีมีการจัดเก็บผานทางเว็บไซตวาเปนขอมูลท่ีประชาชน 
มีสิทธิเลือกวา “จะใหหรือไมให” ก็ได และใหหนวยงานของรัฐจัดเตรียมชองทางอ่ืนในการติดตอสื่อสาร
สําหรับผูใชบริการท่ีไมประสงคจะใหขอมูลผานทางเว็บไซต 
 (๓) การแสดงระบุความเชื่อมโยงใหขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืน 

การเก็บรวบรวมขอมูลผานทางเว็บไซตของหนวยงานของรัฐและเว็บไซตดังกลาวท่ีมี 
การเชื่อมโยงใหขอมูลแกหนวยงานหรือองคกรอ่ืน ใหหนวยงานของรัฐแสดงไวอยางชัดเจนถึงชื่อผูเก็บ
รวบรวมขอมูลผานทางเว็บไซต หรือชื่อผูมีสิทธิในขอมูลท่ีไดมีการเก็บรวบรวม (Data Subject) และชื่อเปน
ผูมีสิทธิเขาถึงขอมูลดังกลาวท้ังหมด รวมถึงประเภทของขอมูลท่ีจะใชรวมกับหนวยงาน หรือองคกรนั้น ๆ 
ตลอดจนชื่อผูมีหนาท่ีปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวในนโยบายการคุมครองขอมูล 
สวนบุคคล เพ่ือใหผูใชบริการทราบ 

ใหหนวยงานของรัฐแจงใหผูใชบริการทราบและใหความยินยอมลวงหนากอนทําการเปลี่ยนแปลง
การเชื่อมโยงขอมูลตามวรรคแรกกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืน 
 (๔) การรวมขอมูลจากท่ีมาหลาย ๆ แหง 

ใหหนวยงานของรัฐท่ีซ่ึงไดรับขอมูลมาจากผูใชบริการเว็บไซต และจะนําไปรวมเขากับขอมูล
ของบุคคลดังกลาวท่ีไดรับจากท่ีมาแหงอ่ืน ระบุไวในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลถึงเจตนารมณ 
การรวมขอมูลดังกลาวดวย เชน เว็บไซตไดรับขอมูลที่เปนชื่อและท่ีอยูของการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
จากผูใชบริการโดยการกรอกขอมูลตามแบบสอบถามผานทางเว็บไซต และจะนําขอมูลดังกลาวไปรวมเขา
กับขอมูลเก่ียวกับประวัติของผูใชบริการท่ีไดรับจากท่ีมาแหงอ่ืน 

(๕) การใหบุคคลอ่ืนใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
ใหหนวยงานของรัฐระบุไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวยวามีบุคคลอ่ืนท่ีจะ

เขาถึงหรือใชขอมูลท่ีหนวยงานนั้นไดเก็บรวบรวมมาผานทางเว็บไซตดวย และใหระบุไวดวยวาการใหเขาถึง
ใช หรือเปดเผยขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอกําหนดตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินการ
ดังกลาว 
 (๖) การรวบรวม จัดเก็บ ใช และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการ 

ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงรวบรวม จัดเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีประสงคจะนําไป
ดําเนินการอ่ืนนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคของการรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตามท่ีไดระบุ ไว   
เชน การรวบรวม จัดเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลท่ีไมจําเปน หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอบุคคลอ่ืน 
ระบุไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลถึงสิทธิของผูใชบริการท่ีจะเลือกวา จะใหหนวยงานของรัฐ
รวบรวมจัดเก็บหรือไมใหจัดเก็บ ใชหรือไมใหใช และเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลดังกลาว 

การใหผูใชบริการใชสิทธิเลือกตามวรรคแรกใหรวมถึงการใหสิทธิเลือกแบบท่ีหนวยงานของรัฐ
จะตองขอความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบคุคลนั้นกอน และการใหสิทธิเลือกแบบท่ีใหสิทธิ
แกผู ใชบริการในการปฏิเสธไมใหมีการใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค อ่ืน
นอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาวขางตนแลวเทานั้น ท้ังนี้ การใหสิทธิเลือก
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ตองกระทำใหสมบูรณกอนท่ีเว็บไซตจะทำการติดตอกับผูใชบริการในครั้งแรก และหากเปนการใชสิทธิเลือก
แบบหามไมใหมีการใชขอมูลสวนบุคคลแตกตางไปจากวัตถุประสงคเดิม หนวยงานเจาของเว็บไซตตองระบุไว
ในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหผูใชบริการไดรับทราบถึงวิธีการของการสงการติดตอครั้งที่สอง
ของเว็บไซตดวย 
 (๗) การเขาถึง การแกไขใหถูกตอง และการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

ใหหนวยงานของรัฐกำหนดวิธีการที่ผูใชบริการเว็บไซตสามารถเขาถึงและแกไข หรือปรับปรุง
ขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับตนเองท่ีหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดเก็บไวในเว็บไซตใหถูกตอง 
 (๘) การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

๑ใหหนวยงานของรัฐซึ ่งรวบรวมขอมูลสวนบุคคลผานทางเว็บไซตจัดใหมีวิธีการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยสำหรับขอมูลสวนบุคคลท่ีรวบรวมและจัดเก็บไวใหเหมาะสมกับการรักษาความลับของ
ขอมูลสวนบุคคล เพ่ือปองกันการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลดังกลาวโดยมิชอบ รวมถึงการปองกันการกระทำ
ใดท่ีจะมีผลทำใหขอมูลไมอยูในสภาพพรอมใชงาน ซ่ึงหนวยงานของรัฐพึงดำเนินการ ดังนี้ 

(ก) สรางเสริมความสำนึกในการรับผิดชอบดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
ใหแกบุคลากร พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานดวยการเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหความรู จัดสัมมนา 
หรือฝกอบรมในเรื่องดังกลาวใหแกบุคลากรในองคกรเปนประจำ 

(ข) กำหนดสิทธิและขอจำกัดสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร พนักงาน  
หรือลูกจางของตนในแตละลำดับชั้นใหชัดเจน และใหมีการบันทึกรวมท้ังการทำสำรองขอมูลของการเขาถึง
หรือการเขาใชงานขอมูลสวนบุคคลไวในระยะเวลาท่ีเหมาะสมหรือตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

(ค) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซตหรือของระบบ
สารสนเทศท้ังหมดอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

(ง) กำหนดให ม ีการใช มาตรการท ี ่ เหมาะสมและเป นการเฉพาะสำหร ับการร ักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งหรือเปนขอมูลที่อาจกระทบตอความรูสึก  
ความเชื่อ ความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเปนผูใชบริการของหนวยงานของรัฐ  
หรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูเปนเจาของขอมูลอยางชัดเจน  
เชน หมายเลขบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขประจำตัวบุคคล  
เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง สุขภาพ พฤติกรรมทางเพศ เปนตน 

(จ) ควรจัดใหมีมาตรการที่รอบคอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับขอมูลสวนบุคคล
ของบุคคลซ่ึงอายุไมเกินสิบแปดปโดยใชวิธีการโดยเฉพาะและเหมาะสม 

 
 

 
 ๑ คำวา “ใหหนวยงานของรัฐซึ่งรวบรวมขอมูลสวนบุคคลผานทางเว็บไซตจัดใหมีวิธีการรักษาความมั่นคง” แกไขโดย แกคำผิด 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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 (๙) การติดตอกับเว็บไซต 
เว็บไซตซึ่งใหขอมูลแกผูใชบริการในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีทั้งขอมูลติดตอ

ไปยังสถานที่ทำการงานปกติและขอมูลติดตอผานทางออนไลนดวย ขอมูลติดตอที่หนวยงานของรัฐควรจะ
ระบุเอาไว อยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

(ก) ชื่อและท่ีอยู 
(ข) หมายเลขโทรศัพท 
(ค) หมายเลขโทรสาร 
(ง) ท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 ขอ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลภายใต
หลักการตามขอ ๑ และขอ ๒ สำหรับหนวยงานของรัฐที่ไดรับทรัสตมารคจากหนวยงาน หรือองคกรอ่ืน 
ที ่ทำหนาที ่ออกทรัสตมาร ค (Trust Mark) ใหหนวยงานของรัฐนั ้นแสดงนโยบายและแนวปฏิบ ั ติ 
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือองคกรที่ออกหรือรับรองทรัสตมารค
ดังกลาวตอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 
 ทรัสตมารค (Trust Mark) ตามความในวรรคแรกหมายถึง เครื่องหมายที่รับรองวาหนวยงาน
ดังกลาวมีมาตรฐานในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประชาชนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งออกโดยหนวยงานหรือองคกรที่จัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อทำหนาที่ในการตรวจสอบและรับรอง 
การออกทรัสตมารคใหกับผูขอรับการรับรอง 

 ขอ ๔ ใหหนวยงานของรัฐกำหนดชื่อเรียกนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวใหชัดเจน  
และในกรณีที่มีการปรับปรุงนโยบาย ใหระบุวัน เวลา และป ซึ่งจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดังกลาวไวดวย 

 ขอ ๕๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
            จุติ ไกรฤกษ 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
             ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 
 

 
 ๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง/หนา ๓๑/๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 
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 (๙) การติดตอกับเว็บไซต 
เว็บไซตซึ่งใหขอมูลแกผูใชบริการในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีทั้งขอมูลติดตอ

ไปยังสถานที่ทำการงานปกติและขอมูลติดตอผานทางออนไลนดวย ขอมูลติดตอที่หนวยงานของรัฐควรจะ
ระบุเอาไว อยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

(ก) ชื่อและท่ีอยู 
(ข) หมายเลขโทรศัพท 
(ค) หมายเลขโทรสาร 
(ง) ท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 ขอ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลภายใต
หลักการตามขอ ๑ และขอ ๒ สำหรับหนวยงานของรัฐที่ไดรับทรัสตมารคจากหนวยงาน หรือองคกรอ่ืน 
ที ่ทำหนาที ่ออกทรัสตมาร ค (Trust Mark) ใหหนวยงานของรัฐนั ้นแสดงนโยบายและแนวปฏิบ ั ติ 
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือองคกรที่ออกหรือรับรองทรัสตมารค
ดังกลาวตอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 
 ทรัสตมารค (Trust Mark) ตามความในวรรคแรกหมายถึง เครื่องหมายที่รับรองวาหนวยงาน
ดังกลาวมีมาตรฐานในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประชาชนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งออกโดยหนวยงานหรือองคกรที่จัดตั้งโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อทำหนาที่ในการตรวจสอบและรับรอง 
การออกทรัสตมารคใหกับผูขอรับการรับรอง 

 ขอ ๔ ใหหนวยงานของรัฐกำหนดชื่อเรียกนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวใหชัดเจน  
และในกรณีที่มีการปรับปรุงนโยบาย ใหระบุวัน เวลา และป ซึ่งจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดังกลาวไวดวย 

 ขอ ๕๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
            จุติ ไกรฤกษ 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
             ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 
 

 
 ๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง/หนา ๓๑/๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 

แกคำผิด ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๓  
เรื ่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป 
 
 เลม ๑๒๗    ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง    วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 หนา ๓๖   บรรทัดที่ ๒ คำวา “ใหหนวยงานของรัฐซึ่งรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
    ผานทางจัดใหมีวิธีการรักษาความม่ันคง” ใหแกเปน “ใหหนวยงานของรัฐ
    ซ่ึงรวบรวมขอมูลสวนบุคคลผานทางเว็บไซตจัดใหมีวิธีการรักษาความม่ันคง” 
 
 

 
 ๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หนา ๙๙/๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 
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พระราชกฤษฎีกา 

วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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พระราชกฤษฎีกา 

วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๒๕  

แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๗ / ตอนท่ี ๕๓ ก / หนา ๑๓ / วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๒๕  

แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“วิธีการแบบปลอดภัย”  หมายความวา   วิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส 
“ทรัพยสินสารสนเทศ”  หมายความวา   
(๑) ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  และระบบ

สารสนเทศ 
(๒) ตัวเครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณคอมพิวเตอร  เคร่ืองบันทึกขอมูล  และอุปกรณอื่นใด   
(๓) ขอมูลสารสนเทศ  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และขอมูลคอมพิวเตอร 
“ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ”  (information  security)  หมายความว า   

การปองกันทรัพยสินสารสนเทศจากการเขาถึง  ใช  เปดเผย  ขัดขวาง  เปลี่ยนแปลงแกไข  ทําใหสูญหาย  
ทําใหเสียหาย  ถูกทําลาย  หรือลวงรูโดยมิชอบ   

“ความมั่นคงปลอดภัยด านบริหารจัดการ”  (administrative  security)  หมายความว า   
การกระทําในระดับบริหารโดยการจัดใหมีนโยบาย  มาตรการ  หลักเกณฑ  หรือกระบวนการใด  ๆ   
เพื่อนํามาใชในกระบวนการคัดเลือก  การพัฒนา  การนําไปใช  หรือการบํารุงรักษาทรัพยสินสารสนเทศ
ใหมีความมั่นคงปลอดภัย 

“ความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพ”  (physical  security)  หมายความวา  การจัดใหมีนโยบาย  
มาตรการ  หลักเกณฑ  หรือกระบวนการใด  ๆ  เพื่อนํามาใชในการปองกันทรัพยสินสารสนเทศ   
ส่ิงปลูกสราง  หรือทรัพยสินอื่นใดจากการคุกคามของบุคคล  ภัยธรรมชาติ  อุบัติภัย  หรือภัยทางกายภาพอื่น 

“การรักษาความลับ”  (confidentiality)  หมายความวา  การรักษาหรือสงวนไวเพื่อปองกัน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  ระบบสารสนเทศ  ขอมูลสารสนเทศ  
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือขอมูลคอมพิวเตอรจากการเขาถึง  ใช  หรือเปดเผยโดยบุคคลซ่ึงไมไดรับ
อนุญาต 

“การรักษาความครบถวน”  (integrity)  หมายความวา  การดําเนินการเพื่อใหขอมูลสารสนเทศ  
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือขอมูลคอมพิวเตอรอยูในสภาพสมบูรณขณะที่มีการใชงาน  ประมวลผล  โอน  
หรือเก็บรักษา  เพื่อมิใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไข  ทําใหสูญหาย  ทําใหเสียหาย  หรือถูกทําลายโดย 
ไมไดรับอนุญาตหรือโดยมิชอบ 

หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

“การรักษาสภาพพรอมใชงาน”  (availability)  หมายความวา   การจัดทําใหทรัพยสิน
สารสนเทศสามารถทํางาน  เขาถึง  หรือใชงานไดในเวลาที่ตองการ 

“โครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศ”  (critical  infrastructure)  หมายความวา  บรรดาหนวยงาน
หรือองคกร  หรือสวนงานหนึ่งสวนงานใดของหนวยงานหรือองคกร  ซ่ึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานหรือองคกร  หรือสวนงานของหนวยงานหรือองคกรนั้น  มีผลเกี่ยวเนื่องสําคัญตอ 
ความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอยของประเทศ  หรือตอสาธารณชน 

มาตรา ๔ วิธีการแบบปลอดภัยมีสามระดับ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ระดับเครงครัด   
(๒) ระดับกลาง   
(๓) ระดับพื้นฐาน   
มาตรา ๕ วิธีการแบบปลอดภัยตามมาตรา  ๔  ใหใชสําหรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

ดังตอไปนี้ 
(๑) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีผลกระทบตอความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอย 

ของประเทศ  หรือตอสาธารณชน 
(๒) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานหรือองคกร  หรือสวนงานของหนวยงาน 

หรือองคกรที่ถือเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศ 
มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   

หรือหลักเกณฑการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา  ๕  (๑)  ซ่ึงตอง
กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครงครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน  แลวแตกรณี   
ทั้งนี้  โดยใหคํานึงถึงระดับความเสี่ยงตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ผลกระทบตอมูลคา
และความเสียหายที่ผูใชบริการอาจไดรับ  รวมทั้งผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดรายชื่อหรือประเภทของหนวยงานหรือองคกร  หรือสวนงาน 
ของหนวยงานหรือองคกรที่ถือเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศตามมาตรา  ๕  (๒)  ซ่ึงตองกระทํา
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครงครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน  แลวแตกรณี   

มาตรา ๗ วิธีการแบบปลอดภัยตามมาตรา  ๔  ในแตละระดับ  ใหมีมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   
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หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“วิธีการแบบปลอดภัย”  หมายความวา   วิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส 
“ทรัพยสินสารสนเทศ”  หมายความวา   
(๑) ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  และระบบ

สารสนเทศ 
(๒) ตัวเครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณคอมพิวเตอร  เคร่ืองบันทึกขอมูล  และอุปกรณอื่นใด   
(๓) ขอมูลสารสนเทศ  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และขอมูลคอมพิวเตอร 
“ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ”  (information  security)  หมายความว า   

การปองกันทรัพยสินสารสนเทศจากการเขาถึง  ใช  เปดเผย  ขัดขวาง  เปลี่ยนแปลงแกไข  ทําใหสูญหาย  
ทําใหเสียหาย  ถูกทําลาย  หรือลวงรูโดยมิชอบ   

“ความมั่นคงปลอดภัยด านบริหารจัดการ”  (administrative  security)  หมายความว า   
การกระทําในระดับบริหารโดยการจัดใหมีนโยบาย  มาตรการ  หลักเกณฑ  หรือกระบวนการใด  ๆ   
เพื่อนํามาใชในกระบวนการคัดเลือก  การพัฒนา  การนําไปใช  หรือการบํารุงรักษาทรัพยสินสารสนเทศ
ใหมีความมั่นคงปลอดภัย 

“ความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพ”  (physical  security)  หมายความวา  การจัดใหมีนโยบาย  
มาตรการ  หลักเกณฑ  หรือกระบวนการใด  ๆ  เพื่อนํามาใชในการปองกันทรัพยสินสารสนเทศ   
ส่ิงปลูกสราง  หรือทรัพยสินอื่นใดจากการคุกคามของบุคคล  ภัยธรรมชาติ  อุบัติภัย  หรือภัยทางกายภาพอื่น 

“การรักษาความลับ”  (confidentiality)  หมายความวา  การรักษาหรือสงวนไวเพื่อปองกัน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  ระบบสารสนเทศ  ขอมูลสารสนเทศ  
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือขอมูลคอมพิวเตอรจากการเขาถึง  ใช  หรือเปดเผยโดยบุคคลซ่ึงไมไดรับ
อนุญาต 

“การรักษาความครบถวน”  (integrity)  หมายความวา  การดําเนินการเพื่อใหขอมูลสารสนเทศ  
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือขอมูลคอมพิวเตอรอยูในสภาพสมบูรณขณะที่มีการใชงาน  ประมวลผล  โอน  
หรือเก็บรักษา  เพื่อมิใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไข  ทําใหสูญหาย  ทําใหเสียหาย  หรือถูกทําลายโดย 
ไมไดรับอนุญาตหรือโดยมิชอบ 

หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

“การรักษาสภาพพรอมใชงาน”  (availability)  หมายความวา   การจัดทําใหทรัพยสิน
สารสนเทศสามารถทํางาน  เขาถึง  หรือใชงานไดในเวลาที่ตองการ 

“โครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศ”  (critical  infrastructure)  หมายความวา  บรรดาหนวยงาน
หรือองคกร  หรือสวนงานหนึ่งสวนงานใดของหนวยงานหรือองคกร  ซ่ึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานหรือองคกร  หรือสวนงานของหนวยงานหรือองคกรนั้น  มีผลเกี่ยวเนื่องสําคัญตอ 
ความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอยของประเทศ  หรือตอสาธารณชน 

มาตรา ๔ วิธีการแบบปลอดภัยมีสามระดับ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ระดับเครงครัด   
(๒) ระดับกลาง   
(๓) ระดับพื้นฐาน   
มาตรา ๕ วิธีการแบบปลอดภัยตามมาตรา  ๔  ใหใชสําหรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

ดังตอไปนี้ 
(๑) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีผลกระทบตอความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอย 

ของประเทศ  หรือตอสาธารณชน 
(๒) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานหรือองคกร  หรือสวนงานของหนวยงาน 

หรือองคกรที่ถือเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศ 
มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   

หรือหลักเกณฑการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา  ๕  (๑)  ซ่ึงตอง
กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครงครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน  แลวแตกรณี   
ทั้งนี้  โดยใหคํานึงถึงระดับความเสี่ยงตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ผลกระทบตอมูลคา
และความเสียหายที่ผูใชบริการอาจไดรับ  รวมทั้งผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดรายชื่อหรือประเภทของหนวยงานหรือองคกร  หรือสวนงาน 
ของหนวยงานหรือองคกรที่ถือเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศตามมาตรา  ๕  (๒)  ซ่ึงตองกระทํา
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครงครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน  แลวแตกรณี   

มาตรา ๗ วิธีการแบบปลอดภัยตามมาตรา  ๔  ในแตละระดับ  ใหมีมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   
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หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

โดยมาตรฐานดังกลาวสําหรับวิธีการแบบปลอดภัยในแตละระดับนั้น  อาจมีการกําหนดหลักเกณฑ 
ที่แตกตางกันตามความจําเปน  แตอยางนอยตองมีการกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานบริหารจัดการ 
(๒) การจัดโครงสรางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ในสวนการบริหาร

จัดการดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานหรือองคกร 
(๓) การบริหารจัดการทรัพยสินสารสนเทศ 
(๔) การสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศดานบุคลากร 
(๕) การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพและสภาพแวดลอม 
(๖) การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  และระบบสารสนเทศ 
(๗) การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  

ระบบสารสนเทศ  ขอมูลสารสนเทศ  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และขอมูลคอมพิวเตอร 
(๘) การจัดหาหรือจัดใหมี  การพัฒนา  และการบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  และระบบสารสนเทศ 
(๙) การบริหารจัดการสถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงค  หรือไมอาจคาดคิด 
(๑๐) การบริหารจัดการดานการบริการหรือการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรเพื่อใหมี

ความตอเนื่อง 
(๑๑) การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  มาตรการ  หลักเกณฑ   

หรือกระบวนการใด  ๆ  รวมทั้งขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการเปนแนวทางสําหรับการจัดทํานโยบายหรือแนวปฏิบัติ 

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหนวยงานหรือองคกร  คณะกรรมการ 
อาจระบุหรือแสดงตัวอยางมาตรฐานทางเทคโนโลยีซ่ึงเปนที่ยอมรับเปนการทั่วไปวาเปนมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีที่เชื่อถือไดไวในประกาศตามมาตรา  ๗  ดวยก็ได 

มาตรา ๙ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดไดกระทําโดยวิธีการที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศในระดับที่เทียบเทาหรือไมตํ่ากวามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามประกาศตามมาตรา  ๗  ซ่ึงไดกําหนดไวสําหรับระดับของวิธีการแบบปลอดภัยในการทํา

หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสนั้น  ใหถือวาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดกระทําตามวิธีการที่เชื่อถือได
ตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

มาตรา ๑๐ ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการแบบปลอดภัยตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ผูกระทําตองคํานึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับ  การรักษาความครบถวน  และการรักษา
สภาพพรอมใชงาน  รวมทั้งตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหนวยงานหรือองคกรนั้นดวย 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาหนวยงานหรือองคกรใด  หรือสวนงานหนึ่ง 
สวนงานใดของหนวยงานหรือองคกรใด  มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยสอดคลองกับวิธีการแบบปลอดภัยตามพระราชกฤษฎีกานี้  
คณะกรรมการอาจประกาศเผยแพรรายชื่อหนวยงานหรือองคกร  หรือสวนงานของหนวยงานหรือองคกรนั้น  
เพื่อใหสาธารณชนทราบเปนการทั่วไปก็ได 

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีการแบบปลอดภัย 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้และประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  อยางนอย
ทุกรอบระยะเวลาสองปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความสอดคลองกับเทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป  และจัดทําเปนรายงานเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไป 

มาตรา ๑๓ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

โดยมาตรฐานดังกลาวสําหรับวิธีการแบบปลอดภัยในแตละระดับนั้น  อาจมีการกําหนดหลักเกณฑ 
ที่แตกตางกันตามความจําเปน  แตอยางนอยตองมีการกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานบริหารจัดการ 
(๒) การจัดโครงสรางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ในสวนการบริหาร

จัดการดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานหรือองคกร 
(๓) การบริหารจัดการทรัพยสินสารสนเทศ 
(๔) การสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศดานบุคลากร 
(๕) การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพและสภาพแวดลอม 
(๖) การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  และระบบสารสนเทศ 
(๗) การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  

ระบบสารสนเทศ  ขอมูลสารสนเทศ  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และขอมูลคอมพิวเตอร 
(๘) การจัดหาหรือจัดใหมี  การพัฒนา  และการบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  และระบบสารสนเทศ 
(๙) การบริหารจัดการสถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงค  หรือไมอาจคาดคิด 
(๑๐) การบริหารจัดการดานการบริการหรือการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรเพื่อใหมี

ความตอเนื่อง 
(๑๑) การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  มาตรการ  หลักเกณฑ   

หรือกระบวนการใด  ๆ  รวมทั้งขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการเปนแนวทางสําหรับการจัดทํานโยบายหรือแนวปฏิบัติ 

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหนวยงานหรือองคกร  คณะกรรมการ 
อาจระบุหรือแสดงตัวอยางมาตรฐานทางเทคโนโลยีซ่ึงเปนที่ยอมรับเปนการทั่วไปวาเปนมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีที่เชื่อถือไดไวในประกาศตามมาตรา  ๗  ดวยก็ได 

มาตรา ๙ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดไดกระทําโดยวิธีการที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศในระดับที่เทียบเทาหรือไมตํ่ากวามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามประกาศตามมาตรา  ๗  ซ่ึงไดกําหนดไวสําหรับระดับของวิธีการแบบปลอดภัยในการทํา

หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสนั้น  ใหถือวาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดกระทําตามวิธีการที่เชื่อถือได
ตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

มาตรา ๑๐ ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการแบบปลอดภัยตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ผูกระทําตองคํานึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับ  การรักษาความครบถวน  และการรักษา
สภาพพรอมใชงาน  รวมทั้งตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหนวยงานหรือองคกรนั้นดวย 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาหนวยงานหรือองคกรใด  หรือสวนงานหนึ่ง 
สวนงานใดของหนวยงานหรือองคกรใด  มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยสอดคลองกับวิธีการแบบปลอดภัยตามพระราชกฤษฎีกานี้  
คณะกรรมการอาจประกาศเผยแพรรายชื่อหนวยงานหรือองคกร  หรือสวนงานของหนวยงานหรือองคกรนั้น  
เพื่อใหสาธารณชนทราบเปนการทั่วไปก็ได 

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีการแบบปลอดภัย 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้และประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  อยางนอย
ทุกรอบระยะเวลาสองปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความสอดคลองกับเทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป  และจัดทําเปนรายงานเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไป 

มาตรา ๑๓ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยมีการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย  จึงสมควรสงเสริมใหมีการบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ของทรัพยสินสารสนเทศในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหมีการยอมรับและเชื่อม่ันในขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  บัญญัติใหธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยท่ีกําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาแลว  ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการท่ีเช่ือถือได  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยมีการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย  จึงสมควรสงเสริมใหมีการบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ของทรัพยสินสารสนเทศในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหมีการยอมรับและเชื่อม่ันในขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  บัญญัติใหธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยท่ีกําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาแลว  ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการท่ีเช่ือถือได  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 

เรื่อง ประเภทของธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และหลักเกณฑ 
การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 

เรื่อง ประเภทของธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และหลักเกณฑ 
การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
กําหนดให้คณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือหลักเกณฑ์ 
การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใด
ที่ได้กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่คณะกรรมการกําหนดเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัย 
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออก
ประกาศเพื่อกําหนดประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และหลักเกณฑ์การประเมินระดับ
ผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัยไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  
ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเภทดังต่อไปนี้  ใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับ
เคร่งครัด   

(๑) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกา 
วา่ด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

(๒) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงินของธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน   

(๓) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
(๔) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลักทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(๕) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บ  รวบรวม  และให้บริการข้อมูลของบุคคลหรือทรัพย์สิน

หรือทะเบียนต่าง ๆ  ที่เป็นเอกสารมหาชนหรือที่เป็นข้อมูลสาธารณะ   
(๖) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ต้อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา   
ข้อ ๓ ในการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงาน 

หรือองค์กรยึดถือหลักการประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป
ว่าเชื่อถือได้เป็นแนวทางในการประเมินระดับผลกระทบ   

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เร ื ่อง ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
และหลักเกณฑการประเม ินระดับผลกระทบของธ ุรกรรมทางอิ เล ็กทรอนิกส ตามว ิธ ีการแบบปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง / หนา ๓๙ / วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
กําหนดให้คณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือหลักเกณฑ์ 
การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใด
ที่ได้กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่คณะกรรมการกําหนดเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัย 
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออก
ประกาศเพื่อกําหนดประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และหลักเกณฑ์การประเมินระดับ
ผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัยไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  
ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเภทดังต่อไปนี้  ใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับ
เคร่งครัด   

(๑) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกา 
วา่ด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

(๒) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงินของธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน   

(๓) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
(๔) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลักทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(๕) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บ  รวบรวม  และให้บริการข้อมูลของบุคคลหรือทรัพย์สิน

หรือทะเบียนต่าง ๆ  ที่เป็นเอกสารมหาชนหรือที่เป็นข้อมูลสาธารณะ   
(๖) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ต้อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา   
ข้อ ๓ ในการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงาน 

หรือองค์กรยึดถือหลักการประเมินความเส่ียงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป
ว่าเชื่อถือได้เป็นแนวทางในการประเมินระดับผลกระทบ   
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 หน้า   ๔๐ 
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ข้อ ๔ การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องประเมิน 
ผลกระทบในด้านต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน 
(๒) ผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย

หรืออนามัย 
(๓) ผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับความเสียหายอ่ืนใด

นอกจาก  (๒)   
(๔) ผลกระทบด้านความม่ันคงของรัฐ 
ข้อ ๕ ในการประเมินผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน  ให้จัดเป็นสามระดับ  

โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน  ดังนี้   
(๑) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(๒) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินเกินกว่าหนึ่งล้านบาทแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  

ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลาง 
(๓) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป  ให้จัดเป็น

ผลกระทบระดับสูง 
ในการประเมินมูลค่าความเสียหายทางการเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณจากความเสียหาย 

ที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งวันและคํานวณความเสียหายโดยตรงเท่านั้น 
ขอ้ ๖ ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต  

ร่างกายหรืออนามัย  ให้จัดเป็นสามระดับ  โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อชีวิต  ร่างกายหรืออนามัย  

ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(๒) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อร่างกายหรืออนามัยตั้งแต่

หนึ่งคน  แต่ไม่เกินหนึ่งพันคน  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลาง 
(๓) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อร่างกายหรืออนามัย   

เกินกว่าหนึ่งพันคน  หรือต่อชีวิตตั้งแต่หนึ่งคน  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับสูง 
ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต  

ร่างกายหรืออนามัยตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณจากจํานวนของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบในหนึ่งวัน   
ข้อ ๗ ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับ 

ความเสียหายอ่ืนนอกจากข้อ  ๔  (๒)  ให้จัดเป็นสามระดับ  โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบไม่เกินหนึ่งหม่ืนคน   

ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา   
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ข้อ ๔ การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องประเมิน 
ผลกระทบในด้านต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน 
(๒) ผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย

หรืออนามัย 
(๓) ผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับความเสียหายอ่ืนใด

นอกจาก  (๒)   
(๔) ผลกระทบด้านความม่ันคงของรัฐ 
ข้อ ๕ ในการประเมินผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน  ให้จัดเป็นสามระดับ  

โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน  ดังนี้   
(๑) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(๒) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินเกินกว่าหนึ่งล้านบาทแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  

ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลาง 
(๓) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป  ให้จัดเป็น

ผลกระทบระดับสูง 
ในการประเมินมูลค่าความเสียหายทางการเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณจากความเสียหาย 

ที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งวันและคํานวณความเสียหายโดยตรงเท่านั้น 
ขอ้ ๖ ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต  

ร่างกายหรืออนามัย  ให้จัดเป็นสามระดับ  โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อชีวิต  ร่างกายหรืออนามัย  

ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(๒) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อร่างกายหรืออนามัยตั้งแต่

หนึ่งคน  แต่ไม่เกินหนึ่งพันคน  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลาง 
(๓) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อร่างกายหรืออนามัย   

เกินกว่าหนึ่งพันคน  หรือต่อชีวิตตั้งแต่หนึ่งคน  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับสูง 
ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต  

ร่างกายหรืออนามัยตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณจากจํานวนของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบในหนึ่งวัน   
ข้อ ๗ ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับ 

ความเสียหายอ่ืนนอกจากข้อ  ๔  (๒)  ให้จัดเป็นสามระดับ  โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบไม่เกินหนึ่งหม่ืนคน   

ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา   

 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

(๒) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบเกินกว่าหนึ่งหม่ืนคน 
แต่ไม่เกินหนึ่งแสนคน  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลาง   

(๓) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบเกินกว่าหนึ่งแสนคน  
ให้จัดเป็นผลกระทบระดับสูง 

ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับความเสียหาย 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณจากจํานวนของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบ  ในหนึ่งวันและคํานวณความเสียหาย
โดยตรงเท่านั้น 

ข้อ ๘ ในการประเมินผลกระทบด้านความม่ันคงของรัฐ  ให้จัดเป็นสองระดับ  โดยมีเกณฑ์
ในการประเมิน  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีไม่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(๒) ในกรณีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับสูง 
ข้อ ๙ หากปรากฏว่ามีผลประเมินที่เป็นผลกระทบในระดับสูงด้านหนึ่งด้านใดให้ธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  และหากมีผลกระทบในระดับกลาง
อย่างน้อยสองด้านขึ้นไปให้ใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับกลางขึ้นไป 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึง  ให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้วิธีการแบบปลอดภัย 
ในระดับไม่ต่ํากว่าระดับพื้นฐาน 

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ ให้ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวัน  นับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 



170สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์



171สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 

เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เร ื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย 
ของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง / หนา ๔๒ / วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา      ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
กําหนดให้คณะกรรมการประกาศกําหนดมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในแต่ละระดับ  เพื่อให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทําตาม
วิธีการแบบปลอดภัยที่คณะกรรมการกําหนดเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยใน 
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  มาตรฐาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ในกรณีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน   
ให้หน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในแนบท้ายประกาศฉบับนี้   

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เร ื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย 
ของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง / หนา ๔๒ / วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์

เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------------------------------- 

มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็นมาตรการสําหรับใช้ในการควบคุมให้ระบบ
สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความครบถ้วน 
(Integrity) และการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบสารสนเทศและสารสนเทศในระบบ นั้น      
โดยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบสารสนเทศ ต้องดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบ
ท้ายนี้ และต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน ทั้งนี้  มาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แบ่งออกเป็น ๑๑ ข้อ ได้แก่  

๑. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านบริหารจัดการ 
๒. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหารจัดการด้านความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร 
๓. การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ 
๔. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
๕. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม 
๖. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 
๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบ

สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
๘. การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 
๙. การบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด 
๑๐.การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้มีความ 

ต่อเน่ือง 
๑๑.การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการใด ๆ 

รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพื้นฐาน 
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพ้ืนฐานต้องปฏิบัติ 
ดังนี้  

ข้อ ๑. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านบริหารจัดการหน่วยงานต้องกําหนดนโยบายในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยผ่านการอนุมัติและผลักดันโดยผู้บริหารระดับสูง และมีการประกาศ
นโยบายดังกล่าวให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องรับทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๒. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร 

๒.๑ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของหน่วยงานให้การ
สนับสนุน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศท่ีชัดเจน รวมทั้งมีการ
มอบหมายงานท่ีเกี่ยวข้องให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตลอดจนรับผิดชอบต่อความเส่ียง ความเสียหาย หรือ
อันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ 

๒.๒ สําหรับระบบสารสนเทศใหม่ มีการกําหนดขั้นตอนการพิจารณาทบทวน เพ่ืออนุมัติการสร้าง         
การติดต้ัง หรือการใช้งานในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ หรือความสามารถในการทํางาน
ร่วมกันได้ระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่  

๒.๓ มีการกําหนดสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Confidentiality agreement หรือ Non-
Disclosure agreement) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของหน่วยงานในการปกป้องข้อมูล
สารสนเทศ 

๒.๔ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสําหรับการอนุญาตให้ผู้ใช้บริการท่ีเป็น
บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 

๒.๕ สําหรับข้อตกลงเพื่ออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน เพ่ือการอ่าน การประมวลผล การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ ควรมี
ข้อกําหนดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระบุไว้ในข้อตกลง 

ข้อ ๓. การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศมีการเก็บบันทึกข้อมูลทรัพย์สินสารสนเทศ โดยข้อมูล 
ที่จัดเก็บต้องประกอบด้วยข้อมูลที่จําเป็นในการค้นหาเพ่ือการใช้งานในภายหลัง 

ข้อ ๔. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
๔.๑ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของพนักงาน หรือหน่วยงาน

หรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้าง โดยให้สอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศท่ีหน่วยงานประกาศใช้ 

๔.๒ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้องกําหนดให้พนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้าง
ปฏิบัติงานตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยที่หน่วยงานประกาศใช้ 
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๑. มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพื้นฐาน 
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพ้ืนฐานต้องปฏิบัติ 
ดังนี้  

ข้อ ๑. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านบริหารจัดการหน่วยงานต้องกําหนดนโยบายในการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยผ่านการอนุมัติและผลักดันโดยผู้บริหารระดับสูง และมีการประกาศ
นโยบายดังกล่าวให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องรับทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๒. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร 

๒.๑ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของหน่วยงานให้การ
สนับสนุน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศท่ีชัดเจน รวมทั้งมีการ
มอบหมายงานท่ีเกี่ยวข้องให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตลอดจนรับผิดชอบต่อความเส่ียง ความเสียหาย หรือ
อันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ 

๒.๒ สําหรับระบบสารสนเทศใหม่ มีการกําหนดขั้นตอนการพิจารณาทบทวน เพ่ืออนุมัติการสร้าง         
การติดต้ัง หรือการใช้งานในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ หรือความสามารถในการทํางาน
ร่วมกันได้ระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่  

๒.๓ มีการกําหนดสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Confidentiality agreement หรือ Non-
Disclosure agreement) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของหน่วยงานในการปกป้องข้อมูล
สารสนเทศ 

๒.๔ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสําหรับการอนุญาตให้ผู้ใช้บริการท่ีเป็น
บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 

๒.๕ สําหรับข้อตกลงเพื่ออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน เพ่ือการอ่าน การประมวลผล การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ ควรมี
ข้อกําหนดเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระบุไว้ในข้อตกลง 

ข้อ ๓. การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศมีการเก็บบันทึกข้อมูลทรัพย์สินสารสนเทศ โดยข้อมูล 
ที่จัดเก็บต้องประกอบด้วยข้อมูลที่จําเป็นในการค้นหาเพ่ือการใช้งานในภายหลัง 

ข้อ ๔. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
๔.๑ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของพนักงาน หรือหน่วยงาน

หรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้าง โดยให้สอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศท่ีหน่วยงานประกาศใช้ 

๔.๒ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้องกําหนดให้พนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้าง
ปฏิบัติงานตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยที่หน่วยงานประกาศใช้ 
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๔.๓ กําหนดให้มีขั้นตอนการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศในหน่วยงาน  

๔.๔ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการยุติการจ้าง หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ้างให้ชัดเจน และ
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

๔.๕ พนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้างต้องส่งคืนทรัพย์สินสารสนเทศของหน่วยงานเมื่อ
สิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงาน หรือสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน 

๔.๖ ให้ยกเลิกสิทธิของพนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อ
สิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงาน หรือสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงการปฏิบัติงาน และให้ปรับเปลี่ยนระดับสิทธิในการ
เข้าใช้งานระบบสารสนเทศให้เหมาะสมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ เกิดขึ้น 

ข้อ ๕. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  
๕.๑ ให้มีการป้องกันขอบเขตพื้นท่ีต้ังของหน่วยงาน (Security perimeter) ที่มีการติดต้ัง จัดเก็บ หรือใช้

งาน ระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ 
๕.๒ มีการออกแบบและติดต้ังการป้องกันความม่ันคงปลอดภัยด้านกายภาพ เพ่ือป้องกันภัยจากภายนอก 

ภัยในระดับหายนะทั้งที่ก่อโดยมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ระเบิด การก่อจลาจล 
เป็นต้น 

๕.๓ จัดวางและป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติหรืออันตรายต่าง ๆ และเพ่ือ
ป้องกันการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต 

๕.๔ มีการป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศ ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าขัดข้อง (Power failure) หรือที่อาจหยุดชะงัก
จากข้อผิดพลาดของโครงสร้างพื้นฐาน (Supporting utilities) 

๕.๕ มีการดูแลอุปกรณ์สารสนเทศอย่างถูกวิธี เพ่ือให้คงไว้ซึ่งความถูกต้องครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

ข้อ ๖. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 

๖.๑ มีการจัดทํา ปรับปรุง และดูแลเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือให้
พนักงานสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

๖.๒ มีการดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการแก่หน่วยงานตามที่ว่างจ้างปฏิบัติตามสัญญา
หรือข้อตกลงให้บริการที่ระบุไว้ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงงานด้านความมั่นคงปลอดภัย ลักษณะการให้บริการ และระดับ
การให้บริการ 

๖.๓ มีการติดตามตรวจสอบรายงานหรือบันทึกการให้บริการของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีให้บริการ
แก่หน่วยงานตามที่ว่าจ้างอย่างสมํ่าเสมอ 

๖.๔ จัดให้มีเกณฑ์การตรวจรับระบบสารสนเทศที่มีการปรับปรุง หรือที่มีเวอร์ช่ันใหม่ และควรมีการ
ทดสอบระบบสารสนเทศท้ังในช่วงการพัฒนาระบบและก่อนการตรวจรับ 

๖.๕ มีขั้นตอนควบคุมการตรวจสอบ ป้องกัน และกู้คืนในกรณีมีการใช้งานโปรแกรมไม่พึงประสงค์ และให้มี
การสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 

 

๖.๖ มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ และทดสอบการนํากลับมาใช้งาน โดยให้เป็นไปตามนโยบายการสํารอง
ข้อมูลที่หน่วยงานประกาศใช้ 

๖.๗ มีการบริหารจัดการการควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกันภัยคุกคาม และมีการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและแอพพลิเคช่ันที่ทํางานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีการแลกเปลี่ยนบนเครือข่ายดังกล่าว 

๖.๘ มีการกําหนดรูปแบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ระดับการให้บริการ ข้อกําหนดการบริหารจัดการ 
ในข้อตกลงการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าเป็นการให้บริการโดยหน่วยงานเอง หรือจ้างช่วงไปยัง     
ผู้ให้บริการภายนอก 

๖.๙ จัดให้มีนโยบายและข้ันตอนปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านช่อง
ทางการสื่อสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๑๐ จัดให้มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์ระหว่างหน่วยงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก 

๖.๑๑ จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันข้อมูลสารสนเทศที่มีการสื่อสารหรือ
แลกเปลี่ยนผ่านระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

๖ .๑๒  มีการป้อง กันข้อมูลสารสนเทศที่ มี การแลกเป ล่ียนในการทํ าพาณิช ย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  
(Electronic commerce) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะ เพ่ือมิให้มีการฉ้อโกง ละเมิดสัญญา หรือมีการ
รั่วไหลหรือข้อมูลสารสนเทศถูกแก้ไขโดยมิได้รับอนุญาต 

๖.๑๓ มีการป้องกันข้อมูลสารสนเทศท่ีมีการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนในการทําธุรกรรมทางออนไลน์  
(Online transaction) เพ่ือมิให้มีการรับส่งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือส่งข้อมูลไปผิดที่ หรือมีการรั่วไหลของข้อมูล 
หรือข้อมูลถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกทําซ้ําใหม่ หรือถูกส่งซ้ําโดยมิได้รับอนุญาต 

๖.๑๔ สําหรับข้อมูลสารสนเทศที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้มีการป้องกันมิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยมิได้รับอนุญาต และเพ่ือรักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศ 

๖.๑๕ มีการเก็บบันทึกข้อมูล Audit log ซึ่งบันทึกข้อมูลกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
และเหตุการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน ในอนาคต และเพ่ือการ
ติดตามการควบคุมการเข้าถึง 

๖.๑๖ มีขั้นตอนการเฝ้าติดตามสังเกตการใช้งานระบบสารสนเทศ และมีการติดตามประเมินผลการติดตาม
สังเกตดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ 

๖.๑๗ มีการป้องกันระบบสารสนเทศท่ีจัดเก็บ Log และข้อมูล Log เพ่ือป้องกันการเข้าถึงหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาต 

๖.๑๘ มีการจัดเก็บ Log ที่เก่ียวข้องกับการดูแลระบบสารสนเทศโดยผู้ดูแลระบบ (System 
administrator หรือ System operator) 

ข้อ ๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์  
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
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๔.๓ กําหนดให้มีขั้นตอนการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศในหน่วยงาน  

๔.๔ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการยุติการจ้าง หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ้างให้ชัดเจน และ
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

๔.๕ พนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้างต้องส่งคืนทรัพย์สินสารสนเทศของหน่วยงานเมื่อ
สิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงาน หรือสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน 

๔.๖ ให้ยกเลิกสิทธิของพนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อ
สิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงาน หรือสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงการปฏิบัติงาน และให้ปรับเปลี่ยนระดับสิทธิในการ
เข้าใช้งานระบบสารสนเทศให้เหมาะสมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ เกิดขึ้น 

ข้อ ๕. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  
๕.๑ ให้มีการป้องกันขอบเขตพื้นที่ต้ังของหน่วยงาน (Security perimeter) ที่มีการติดต้ัง จัดเก็บ หรือใช้

งาน ระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ 
๕.๒ มีการออกแบบและติดต้ังการป้องกันความม่ันคงปลอดภัยด้านกายภาพ เพ่ือป้องกันภัยจากภายนอก 

ภัยในระดับหายนะท้ังที่ก่อโดยมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ระเบิด การก่อจลาจล 
เป็นต้น 

๕.๓ จัดวางและป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติหรืออันตรายต่าง ๆ และเพ่ือ
ป้องกันการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต 

๕.๔ มีการป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศ ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าขัดข้อง (Power failure) หรือที่อาจหยุดชะงัก
จากข้อผิดพลาดของโครงสร้างพื้นฐาน (Supporting utilities) 

๕.๕ มีการดูแลอุปกรณ์สารสนเทศอย่างถูกวิธี เพ่ือให้คงไว้ซึ่งความถูกต้องครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

ข้อ ๖. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 

๖.๑ มีการจัดทํา ปรับปรุง และดูแลเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือให้
พนักงานสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

๖.๒ มีการดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการแก่หน่วยงานตามที่ว่างจ้างปฏิบัติตามสัญญา
หรือข้อตกลงให้บริการที่ระบุไว้ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงงานด้านความมั่นคงปลอดภัย ลักษณะการให้บริการ และระดับ
การให้บริการ 

๖.๓ มีการติดตามตรวจสอบรายงานหรือบันทึกการให้บริการของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีให้บริการ
แก่หน่วยงานตามที่ว่าจ้างอย่างสมํ่าเสมอ 

๖.๔ จัดให้มีเกณฑ์การตรวจรับระบบสารสนเทศที่มีการปรับปรุง หรือที่มีเวอร์ช่ันใหม่ และควรมีการ
ทดสอบระบบสารสนเทศท้ังในช่วงการพัฒนาระบบและก่อนการตรวจรับ 

๖.๕ มีขั้นตอนควบคุมการตรวจสอบ ป้องกัน และกู้คืนในกรณีมีการใช้งานโปรแกรมไม่พึงประสงค์ และให้มี
การสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 

 

๖.๖ มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ และทดสอบการนํากลับมาใช้งาน โดยให้เป็นไปตามนโยบายการสํารอง
ข้อมูลที่หน่วยงานประกาศใช้ 

๖.๗ มีการบริหารจัดการการควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกันภัยคุกคาม และมีการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและแอพพลิเคช่ันที่ทํางานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีการแลกเปลี่ยนบนเครือข่ายดังกล่าว 

๖.๘ มีการกําหนดรูปแบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ระดับการให้บริการ ข้อกําหนดการบริหารจัดการ 
ในข้อตกลงการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าเป็นการให้บริการโดยหน่วยงานเอง หรือจ้างช่วงไปยัง     
ผู้ให้บริการภายนอก 

๖.๙ จัดให้มีนโยบายและข้ันตอนปฏิบัติงาน รวมท้ังควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านช่อง
ทางการสื่อสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๑๐ จัดให้มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์ระหว่างหน่วยงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก 

๖.๑๑ จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันข้อมูลสารสนเทศที่มีการสื่อสารหรือ
แลกเปลี่ยนผ่านระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

๖ .๑๒  มีการป้อง กันข้อมูลสารสนเทศที่ มี การแลกเป ล่ียนในการทํ าพาณิช ย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  
(Electronic commerce) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะ เพ่ือมิให้มีการฉ้อโกง ละเมิดสัญญา หรือมีการ
รั่วไหลหรือข้อมูลสารสนเทศถูกแก้ไขโดยมิได้รับอนุญาต 

๖.๑๓ มีการป้องกันข้อมูลสารสนเทศท่ีมีการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนในการทําธุรกรรมทางออนไลน์  
(Online transaction) เพ่ือมิให้มีการรับส่งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือส่งข้อมูลไปผิดที่ หรือมีการรั่วไหลของข้อมูล 
หรือข้อมูลถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกทําซ้ําใหม่ หรือถูกส่งซ้ําโดยมิได้รับอนุญาต 

๖.๑๔ สําหรับข้อมูลสารสนเทศที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้มีการป้องกันมิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยมิได้รับอนุญาต และเพ่ือรักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศ 

๖.๑๕ มีการเก็บบันทึกข้อมูล Audit log ซึ่งบันทึกข้อมูลกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
และเหตุการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน ในอนาคต และเพ่ือการ
ติดตามการควบคุมการเข้าถึง 

๖.๑๖ มีขั้นตอนการเฝ้าติดตามสังเกตการใช้งานระบบสารสนเทศ และมีการติดตามประเมินผลการติดตาม
สังเกตดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ 

๖.๑๗ มีการป้องกันระบบสารสนเทศท่ีจัดเก็บ Log และข้อมูล Log เพ่ือป้องกันการเข้าถึงหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาต 

๖.๑๘ มีการจัดเก็บ Log ที่เก่ียวข้องกับการดูแลระบบสารสนเทศโดยผู้ดูแลระบบ (System 
administrator หรือ System operator) 

ข้อ ๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์  
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
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๗.๑ จัดให้มีนโยบายควบคุมการเข้าถึง โดยจัดทําเป็นเอกสาร และมีการติดตามทบทวนให้นโยบายดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อกําหนดหรือความต้องการด้านการดําเนินงานหรือการให้บริการ และด้านการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

๗.๒ จัดให้มีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ และยกเลิกบัญชีผู้ใช้อย่างเป็นทางการ         
เพ่ือควบคุมการให้สิทธิและการยกเลิกสิทธิในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศใด ๆ ของหน่วยงาน 

๗.๓ การกําหนดสิทธิในการเข้าถึงระดับสูง ให้ทําอย่างจํากัดและอยู่ภายใต้การควบคุม 
๗.๔ ผู้ใช้งานต้องดูแลป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศใดท่ีอยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบ ในระหว่างท่ีไม่มี      

การใช้งาน 
๗.๕ จํากัดการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอก โดยให้สอดคล้อง

กับนโยบายควบคุมการเข้าถึง และข้อกําหนดการใช้งานแอพพลิเคช่ันเพ่ือการดําเนินงาน 
๗.๖ ให้ผู้ใช้งานทุกคนมีบัญชีผู้ใช้งานเป็นของตนเอง และให้ระบบสารสนเทศมีเทคนิคการตรวจสอบตัวตน

ที่เพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้ 
๗.๗ ให้ยุติหรือปิดหน้าจอการใช้งานระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานเกินระยะเวลาสงูสุด

ที่กําหนดไว้ 
๗.๘ จํากัดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและฟังก์ช่ันต่าง ๆ ในแอพพลิเคช่ันของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ

สารสนเทศ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการเข้าถึงที่ได้กําหนดไว้ 
๗.๙ กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือลดความเส่ียงในการใช้งาน

อุปกรณ์สารสนเทศหรืออุปกรณ์การสื่อสารที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop Computer) หรือ
สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็นต้น 

ข้อ ๘ . การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ  

๘.๑ ในการจัดทําข้อกําหนดขั้นตํ่าของระบบสารสนเทศใหม่ หรือการปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิม ให้มี
การระบุข้อกําหนดด้านการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศไว้ด้วย 

๘.๒ ให้ดูแล ควบคุม ติดตามตรวจสอบการทํางานในการจ้างช่วงพัฒนาซอฟต์แวร์  

ข้อ ๙. การบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิดให้มีการ
รายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิดผ่าน  ช่องทางการบริหารจัดการ 
ที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด 

ข้อ ๑๐. การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้มีความ
ต่อเน่ือง  ให้กําหนดแผนเพ่ือรักษาไว้หรือกู้คืนการให้บริการสารสนเทศ หลังเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้  การดําเนินงาน
หยุดชะงัก เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามระดับที่กําหนดไว้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

ข้อ ๑๑. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการ
ใด ๆ รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

๑๑.๑ ให้มีการระบุไว้ให้ชัดเจนถึงแนวทางในการดําเนินงานของระบบสารสนเทศที่มีความสอดคล้องตาม
กฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยต้องจัดทําเป็นเอกสาร และมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

๑๑.๒ ป้องกันมิให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์ 
๑๑.๓ พนักงานของหน่วยงานต้องดูแลให้งานที่เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่อยู่ใน

ขอบเขตความรับผิดชอบได้ดําเนินการไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 
๒. มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับกลาง 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับกลาง ให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพ้ืนฐาน และต้อง
ปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ข้อ ๑. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านบริหารจัดการ  หน่วยงานต้องวางแผนการติดตามและประเมินผล
การใช้งานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือปรับปรุงหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
การใช้งาน และคงความมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 

ข้อ ๒. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร 

๒.๑ มีการกําหนดเน้ืองานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ไว้อย่างชัดเจน 

๒.๒ มีการกําหนดขั้นตอนและช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 

๒.๓ จัดให้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางในการบริหารจัดการงานเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการดําเนินงาน ทั้งนี้ การพิจารณาทบทวนดังกล่าว
ควรดําเนินการโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับงานท่ีมีการพิจารณาทบทวน 

ข้อ ๓. การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ 
๓.๑ มีการกําหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลควบคุมการใช้งานและรับผิดชอบทรัพย์สินสารสนเทศไว้ชัดเจน 
๓.๒ มีการกําหนดกฎระเบียบในการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน โดยจัดทําเป็นเอกสาร และมี

การประกาศใช้ในหน่วยงาน   
๓.๓ มีการจําแนกประเภทของข้อมูลสารสนเทศ โดยจําแนกตามมูลค่าของข้อมูล ข้อกําหนดทางกฎหมาย 

ระดับช้ันความลับและความสําคัญต่อหน่วยงาน 
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ข้อ ๑๑. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการ
ใด ๆ รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

๑๑.๑ ให้มีการระบุไว้ให้ชัดเจนถึงแนวทางในการดําเนินงานของระบบสารสนเทศที่มีความสอดคล้องตาม
กฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยต้องจัดทําเป็นเอกสาร และมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

๑๑.๒ ป้องกันมิให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์ 
๑๑.๓ พนักงานของหน่วยงานต้องดูแลให้งานที่เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่อยู่ใน

ขอบเขตความรับผิดชอบได้ดําเนินการไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 
๒. มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับกลาง 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับกลาง ให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพ้ืนฐาน และต้อง
ปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 

ข้อ ๑. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านบริหารจัดการ  หน่วยงานต้องวางแผนการติดตามและประเมินผล
การใช้งานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือปรับปรุงหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
การใช้งาน และคงความมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 

ข้อ ๒. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร 

๒.๑ มีการกําหนดเน้ืองานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ไว้อย่างชัดเจน 

๒.๒ มีการกําหนดขั้นตอนและช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 

๒.๓ จัดให้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางในการบริหารจัดการงานเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการดําเนินงาน ทั้งนี้ การพิจารณาทบทวนดังกล่าว
ควรดําเนินการโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับงานท่ีมีการพิจารณาทบทวน 

ข้อ ๓. การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ 
๓.๑ มีการกําหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลควบคุมการใช้งานและรับผิดชอบทรัพย์สินสารสนเทศไว้ชัดเจน 
๓.๒ มีการกําหนดกฎระเบียบในการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน โดยจัดทําเป็นเอกสาร และมี

การประกาศใช้ในหน่วยงาน   
๓.๓ มีการจําแนกประเภทของข้อมูลสารสนเทศ โดยจําแนกตามมูลค่าของข้อมูล ข้อกําหนดทางกฎหมาย 

ระดับช้ันความลับและความสําคัญต่อหน่วยงาน 
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๓.๔ มีการกําหนดและประกาศใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการจําแนกประเภทของข้อมูลสารสนเทศ และ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการจําแนกประเภทของข้อมูลสารสนเทศท่ีหน่วยงาน
ประกาศใช้ 

ข้อ ๔. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร  พนักงาน หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกต้องได้รับการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในส่วนที่
เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และได้รับการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่หน่วยงานประกาศใช้อย่างสม่ําเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๕. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  
๕.๑ มีการออกแบบและติดต้ังการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ เพ่ือป้องกันพ้ืนที่หรือสถานที่

ปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ 
๕.๒ ไม่ควรนําอุปกรณ์สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานของ

หน่วยงานหากมิได้รับอนุญาต 

ข้อ ๖. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 

๖.๑ มีการจัดการควบคุมการเปล่ียนแปลงของระบบสารสนเทศ 
๖.๒ มีการติดตามผลการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ และวางแผนด้านทรัพยากรสารสนเทศให้รองรับการ

ปฏิบัติงานในอนาคตอย่างเหมาะสม 
๖.๓ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือมิให้ข้อมูลรั่วไหลหรือถูก

นําไปใช้ผิดประเภท 
๖.๔ มีการจัดเก็บ Log ที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดใด ๆ ของระบบสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ Log ดังกล่าว

อย่างสมํ่าเสมอ และมีการจัดการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบอย่างเหมาะสม 
๖.๕ ระบบเวลาของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานหรือในขอบเขตงานด้านความมั่นคงปลอดภัย 

(Security domain) ต้องมีความสอดคล้องกัน (Synchronization) โดยให้มีการต้ังค่าพร้อมกับเวลาจากแหล่งเวลา
ที่เช่ือถือได้ 

ข้อ ๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์  
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

๗.๑ มีข้อบังคับให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามข้ันตอนเพ่ือการเลือกใช้รหัสผ่านอย่างมั่นคงปลอดภัยตามที่หน่วยงาน
กําหนด 

๗.๒ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเฉพาะบริการทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตนเองได้รับอนุญาตให้ใช้ได้เท่าน้ัน 
๗.๓ ให้มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบตัวตนที่เหมาะสมเพ่ือควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ

หน่วยงานจากระยะไกล 

๗.๔ มีการควบคุมการเข้าถึงช่องทางการดูแลระบบสารสนเทศทั้งทางกายภาพและการเชื่อมต่อผ่าน
คอมพิวเตอร์ สําหรับระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงจากระยะไกลได้ เช่น Remote diagnostic หรือ 
Configuration facility ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

๗.๕ มีการจัดกลุ่มตามประเภทของข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการ ระบบสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้งานโดยมีการ
แบ่งแยกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นสัดส่วน 

๗.๖ กําหนดให้มีการควบคุมเส้นทางการไหลของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือไม่ให้
ขัดแย้งกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงของแอพพลิเคช่ัน 

๗.๗ กําหนดขั้นตอนการ Log-on เพ่ือควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๗.๘ ให้จัดทําหรือจัดให้มีระบบการบริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทํางานแบบเชิงโต้ตอบกับผู้ใช้งาน 

(Interactive) และสามารถรองรับการใช้งานรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
ข้อ ๘ . การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ  
๘.๑ ให้มีการตรวจสอบ (Validate) ข้อมูลใด ๆ ที่จะรับเข้าสู่แอพพลิเคช่ันก่อนเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า

ข้อมูลมีความถูกต้องและมีรูปแบบเหมาะสม 
๘.๒ ให้มีการตรวจสอบ (Validate) ข้อมูลใด ๆ อันเป็นผลจากการประมวลผลของแอพพลิเคช่ัน เพ่ือให้

มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลถูกต้องและเหมาะสม 
๘.๓ จัดให้มีแนวทางการบริหารจัดการกุญแจ (Key) เพ่ือรองรับการใช้งานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการ

เข้ารหัสลับของหน่วยงาน 
๘.๔ ให้เลือกชุดข้อมูลสารสนเทศที่จะนําไปใช้เพ่ือการทดสอบในระบบสารสนเทศอย่างระมัดระวัง รวมท้ังมี

แนวทางควบคุมและป้องกันข้อมูลรั่วไหล 
๘.๕ ให้มีการจํากัดการเข้าถึงซอร์สโค้ด (Source code) ของโปรแกรม 
๘.๖ หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีการตรวจสอบทบทวนการทํางาน

ของโปรแกรมท่ีมีความสําคัญ และทดสอบการใช้งานเพ่ือให้มั่นใจว่าผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการให้บริการของหน่วยงาน 

ข้อ ๙. การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้มีความ
ต่อเน่ือง 

๙.๑ จัดให้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่จําเป็น โดยกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึง
ของขั้นตอนการบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองในภาวะฉุกเฉิน 

๙.๒ กําหนดให้มีกรอบงานหลักสําหรับการพัฒนาแผนการบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้การพัฒนาแผนต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังสอดคล้องกับข้อกําหนดด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ตลอดจนมีการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังในการทดสอบและการดูแล 

๙.๓ ให้มีการทดสอบและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
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๗.๔ มีการควบคุมการเข้าถึงช่องทางการดูแลระบบสารสนเทศทั้งทางกายภาพและการเชื่อมต่อผ่าน
คอมพิวเตอร์ สําหรับระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงจากระยะไกลได้ เช่น Remote diagnostic หรือ 
Configuration facility ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

๗.๕ มีการจัดกลุ่มตามประเภทของข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการ ระบบสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้งานโดยมีการ
แบ่งแยกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นสัดส่วน 

๗.๖ กําหนดให้มีการควบคุมเส้นทางการไหลของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือไม่ให้
ขัดแย้งกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงของแอพพลิเคช่ัน 

๗.๗ กําหนดขั้นตอนการ Log-on เพ่ือควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๗.๘ ให้จัดทําหรือจัดให้มีระบบการบริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทํางานแบบเชิงโต้ตอบกับผู้ใช้งาน 

(Interactive) และสามารถรองรับการใช้งานรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
ข้อ ๘ . การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ  
๘.๑ ให้มีการตรวจสอบ (Validate) ข้อมูลใด ๆ ที่จะรับเข้าสู่แอพพลิเคช่ันก่อนเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า

ข้อมูลมีความถูกต้องและมีรูปแบบเหมาะสม 
๘.๒ ให้มีการตรวจสอบ (Validate) ข้อมูลใด ๆ อันเป็นผลจากการประมวลผลของแอพพลิเคช่ัน เพ่ือให้

มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลถูกต้องและเหมาะสม 
๘.๓ จัดให้มีแนวทางการบริหารจัดการกุญแจ (Key) เพ่ือรองรับการใช้งานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการ

เข้ารหัสลับของหน่วยงาน 
๘.๔ ให้เลือกชุดข้อมูลสารสนเทศที่จะนําไปใช้เพ่ือการทดสอบในระบบสารสนเทศอย่างระมัดระวัง รวมท้ังมี

แนวทางควบคุมและป้องกันข้อมูลรั่วไหล 
๘.๕ ให้มีการจํากัดการเข้าถึงซอร์สโค้ด (Source code) ของโปรแกรม 
๘.๖ หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีการตรวจสอบทบทวนการทํางาน

ของโปรแกรมท่ีมีความสําคัญ และทดสอบการใช้งานเพ่ือให้มั่นใจว่าผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการให้บริการของหน่วยงาน 

ข้อ ๙. การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้มีความ
ต่อเน่ือง 

๙.๑ จัดให้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่จําเป็น โดยกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึง
ของขั้นตอนการบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองในภาวะฉุกเฉิน 

๙.๒ กําหนดให้มีกรอบงานหลักสําหรับการพัฒนาแผนการบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้การพัฒนาแผนต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังสอดคล้องกับข้อกําหนดด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ตลอดจนมีการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังในการทดสอบและการดูแล 

๙.๓ ให้มีการทดสอบและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
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ข้อ ๑๐. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการ
ใด ๆ รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

๑๐.๑ จัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 

๑๐.๒ ใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
๑๐.๓ ให้มีการทบทวนตรวจสอบระบบสารสนเทศในด้านเทคนิคอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการพัฒนางานด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
๑๐.๔ วางแผนและจัดให้มีข้อกําหนดการตรวจสอบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบ

สารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดการหยุดชะงักของการให้บริการ 
๑๐.๕ ป้องกันการเข้าใช้งานเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการตรวจสอบ เพ่ือมิให้เกิดการใช้งานผิดประเภทหรือถูก

ละเมิดการใช้งาน (Compromise) 
 

๓. มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ให้ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพ้ืนฐานและ
ระดับกลาง และต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ข้อ ๑. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร 

๑.๑ มีการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงาน ในงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

๑.๒ มีการกําหนดขั้นตอนและช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกท่ีมีหน้าที่ในการกํากับดูแล หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 

๑.๓ ก่อนที่จะอนุญาตให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศหรือใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน ให้มีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดแนวทางป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยงน้ันก่อนการอนุญาต 

ข้อ ๒. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
๒.๑ ในการพิจารณารับพนักงานเข้าทํางาน หรือการว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ให้มีการ

ตรวจสอบประวัติหรือคุณสมบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยให้คํานึงถึง
ระดับช้ันความลับของข้อมูลสารสนเทศที่จะให้เข้าถึง และระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมิน 

๒ .๒ ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงการปฏิบั ติงานของพนักงาน หรือสัญญาว่าจ้างหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอก ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศไว้ในสัญญา 

ข้อ ๓. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  
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ข้อ ๑๐. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการ
ใด ๆ รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

๑๐.๑ จัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 

๑๐.๒ ใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
๑๐.๓ ให้มีการทบทวนตรวจสอบระบบสารสนเทศในด้านเทคนิคอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการพัฒนางานด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
๑๐.๔ วางแผนและจัดให้มีข้อกําหนดการตรวจสอบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบ

สารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดการหยุดชะงักของการให้บริการ 
๑๐.๕ ป้องกันการเข้าใช้งานเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการตรวจสอบ เพ่ือมิให้เกิดการใช้งานผิดประเภทหรือถูก

ละเมิดการใช้งาน (Compromise) 
 

๓. มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ให้ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพ้ืนฐานและ
ระดับกลาง และต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ข้อ ๑. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร 

๑.๑ มีการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงาน ในงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

๑.๒ มีการกําหนดขั้นตอนและช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 

๑.๓ ก่อนที่จะอนุญาตให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศหรือใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน ให้มีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดแนวทางป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยงน้ันก่อนการอนุญาต 

ข้อ ๒. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
๒.๑ ในการพิจารณารับพนักงานเข้าทํางาน หรือการว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ให้มีการ

ตรวจสอบประวัติหรือคุณสมบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยให้คํานึงถึง
ระดับช้ันความลับของข้อมูลสารสนเทศที่จะให้เข้าถึง และระดับความเสี่ยงท่ีได้ประเมิน 

๒ .๒ ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงการปฏิบั ติงานของพนักงาน หรือสัญญาว่าจ้างหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอก ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศไว้ในสัญญา 

ข้อ ๓. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  

๓.๑ ในพ้ืนที่ที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ (Secure area) ต้องมีการควบคุมการเข้า
ออก โดยให้เฉพาะผู้มีสิทธิที่สามารถเข้าออกได้ 

๓.๒ มีการออกแบบแนวทางการป้องกันทางกายภาพสําหรับการทํางานในพ้ืนที่ที่ต้องการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านกายภาพ (Secure area) และกําหนดให้มีการนําไปใช้งาน 

๓.๓ มีการควบคุมบริเวณที่ผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึงอาจสามารถเข้าถึงได้ เช่น จุดรับส่งของ เป็นต้น หรือหาก
เป็นไปได้ให้แยกบริเวณดังกล่าวออกจากพื้นที่ที่มีการติดต้ัง จัดเก็บ หรือใช้งาน ระบบสารสนเทศและข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต 

๓.๔ มีการป้องกันสายเคเบิลท่ีใช้เพ่ือการสื่อสาร หรือสายไฟ เพ่ือมิให้มีการดักรับสัญญาณ (Interception) 
หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น 

๓.๕ มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยให้กับอุปกรณ์สารสนเทศที่มีการนําไปใช้งานนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน โดยให้คํานึงถึงระดับความเสี่ยงท่ีแตกต่างกันจากการนําไปใช้งานในสถานท่ีต่าง ๆ  

๓.๖ ก่อนการยกเลิกการใช้งานหรือจําหน่ายอุปกรณ์สารสนเทศที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต้องมี
การตรวจสอบอุปกรณ์สารสนเทศนั้นว่า ได้มีการลบ ย้าย หรือทําลาย ข้อมูลที่สําคัญหรือซอฟต์แวร์ที่จัดซื้อและ
ติดต้ังไว้ด้วยวิธีการที่ทําให้ไม่สามารถกู้คืนได้อีก  

ข้อ ๔. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 

๔.๑ มีการแบ่งแยกหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือลดโอกาสความผิดพลาดในการ
เปลี่ยนแปลงหรือใช้งานระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศที่ผิดประเภท 

๔.๒ มีการแยกระบบสารสนเทศสําหรับการพัฒนา ทดสอบ และใช้งานจริงออกจากกัน เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการเข้าใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศโดยมิได้รับอนุญาต 

๔.๓ มีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับการจัดเตรียมการให้บริการ และการดูแลปรับปรุง
นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ขั้นตอนปฏิบัติงาน หรือการควบคุมเกี่ยวกับความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยคํานึงถึงระดับความสําคัญของการดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องและการประเมินความเสี่ยง
อย่างต่อเน่ือง 

๔.๔ หากหน่วยงานอนุญาตให้มีการใช้งาน Mobile code (เช่น Script บางอย่างของเว็บแอพพลิเคช่ันที่มี
การทํางานอัตโนมัติเม่ือเรียกดูเว็บ) ควรมีการตั้งค่าการทํางาน (Configuration) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของ 
Mobile code นั้นเป็นไปตามความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ และห้ามโดยอัตโนมัติมิให้ Mobile code สามารถทํางานได้ในระบบสารสนเทศ หากในนโยบาย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กําหนดห้ามมิให้ประเภทของ Mobile code ดังกล่าวทํางานได้ 

๔.๕  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถถอดหรือต่อพ่วงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ (Removable media)  

๔.๖ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการทําลายอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถอด
หรือต่อพ่วงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ (Removable media) อย่างมั่นคงปลอดภัย 
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๔.๗ มีการป้องกันมิให้ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (System documentation) ถูกเข้าถึง
โดยมิได้รับอนุญาต 

๔.๘ ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ให้มีการป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าว เพ่ือมิให้มีการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต หรือถูกนําไปใช้งานผิดประเภท หรืออุปกรณ์หรือข้อมูลสารสนเทศ
ได้รับความเสียหาย 

๔.๙ ให้มีการป้องกันข้อมูลสารสนเทศที่มีการสื่อสารกันผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic messaging) 
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E - mail)  EDI หรือ Instant messaging) 

ข้อ ๕. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

๕.๑ จัดให้มีขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องการกําหนดรหัสผ่านอย่างเป็นทางการ 
๕.๒ กําหนดให้ผู้บริหารติดตามทบทวนระดับสิทธิในการเข้าถึงของผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการเป็นประจํา 
๕.๓ มีการกําหนดนโยบาย Clear desk สําหรับข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบกระดาษและที่จัดเก็บใน

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ที่สามารถถอดหรือต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และนโยบาย Clear screen 
สําหรับระบบสารสนเทศ 

๕.๔ ให้มีการระบุอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อเข้ากับระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ (Automatic equipment 
identification) เพ่ือตรวจสอบการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ดังกล่าวว่ามาจากอุปกรณ์ดังกล่าวจริง หรือจากสถานที่ที่
กําหนดไว้เท่าน้ัน ทั้งนี้ จําเป็นสําหรับการที่ระบบสารสนเทศจะรับการเชื่อมต่อจากเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต 
หรือมาจากเฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาต 

๕.๕ ให้จํากัดการเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เน่ืองจากโปรแกรม
ดังกล่าวอาจมีความสามารถควบคุมดูแลและเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบสารสนเทศได้ 

๕.๖ จํากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง เพ่ือเพ่ิมระดับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย 

๕.๗ สําหรับระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญสูง ต้องจัดให้ระบบสารสนเทศทํางานในสภาพแวดล้อมที่แยก
ออกมาต่างหาก โดยไม่ใช้ปะปนกับระบบสารสนเทศอ่ืน 

๕.๘ กําหนดให้มีนโยบาย แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่มีการ
ปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking) 

ข้อ ๖ . การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ  

๖.๑ ให้มีการตรวจสอบ (Validate) การทํางานของแอพพลิเคช่ันเพ่ือตรวจหาข้อผิดพลาดของข้อมูลที่อาจ
เกิดจากการทํางานหรือการประมวลผลท่ีผิดพลาด 

๖.๒ ให้มีข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับการรักษาความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) และความถูกต้องครบถ้วน 
(Integrity) ของข้อมูลในแอพพลิเคช่ัน รวมทั้งมีการระบุและปฏิบัติตามวิธีการป้องกันที่เหมาะสม 

๖.๓ จัดให้มีนโยบายในการใช้งานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ 
๖.๔ กําหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมการติดต้ังซอฟต์แวร์บนระบบสารสนเทศท่ีให้บริการ 
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๖.๕ ให้มีการควบคุมการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนการควบคุมที่เป็น
ทางการ 

๖.๗ ให้จํากัดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน (Software package) โดยให้เปลี่ยนแปลง
เฉพาะเท่าที่จําเป็น และควบคุมทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มงวด 

๖.๘ มีมาตรการป้องกันเพ่ือลดโอกาสที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อ ๗. การบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด 
๗.๑ กําหนดให้พนักงานหรือผู้ใช้งานท่ีเป็นบุคคลภายนอก มีการบันทึกและรายงานจุดอ่อนใด ๆ ที่อาจ

สังเกตพบระหว่างการใช้งานระบบสารสนเทศ 
๗.๒ กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองต่อ

สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด อย่างรวดเร็ว มีระเบียบ และมีประสิทธิผล 
๗.๓ หากในข้ันตอนการติดตามผลกับบุคคลหรือหน่วยงานภายหลังจากเกิดสถานการณ์ด้านความมั่นคง

ปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด ซึ่งเก่ียวข้องกับการดําเนินการทางกฎหมาย (ไม่ว่าทางแพ่งหรือทาง
อาญา) ให้มีการรวบรวม จัดเก็บ และนําเสนอหลักฐาน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อ ๘. การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้มีความ
ต่อเนื่อง  ให้มีการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลให้การดําเนินงานหยุดชะงัก และความเป็นไปได้ในการเกิดผล
กระทบ ตลอดจนผลต่อเน่ืองจากการหยุดชะงักน้ันในแง่ของความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ข้อ ๙. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการ 
ใด ๆ รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

๙.๑ กําหนดขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่าในการใช้งานข้อมูลที่อาจถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือการ
ใช้งานซอฟต์แวร์มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ 

๙.๒ ป้องกันมิให้ข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญเกิดความเสียหาย สูญหายหรือถูกปลอมแปลง โดยให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน และข้อกําหนดการให้บริการ 

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



186สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์



187สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 

เรื่อง รายช่ือหนวยงานหรือองคกร หรือสวนงานของหนวยงาน 
หรือองคกรที่ถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศซึ่งตอง
กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครงครัด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



188สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็น 

โครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
กําหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศกําหนดรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร   
หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศ  เพื่อให้ดําเนินการ
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน  แล้วแต่กรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัย 
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  รายชื่อ
หน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศ 
ซึ่งต้องกระทาํตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัย 
ในระดับเคร่งครัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง รายชื่อหนวยงานหรือองคกร หรือสวนงาน 
ของหนวยงานหรือองคกรท่ีถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศซ่ึงตองกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัย 
ในระดับเครงครัด พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง / หนา ๘ / วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๐ 
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง  รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็น 

โครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
กําหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศกําหนดรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร   
หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศ  เพื่อให้ดําเนินการ
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน  แล้วแต่กรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัย 
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  รายชื่อ
หน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศ 
ซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัย 
ในระดับเคร่งครัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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แนบท้าย ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือสว่นงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเปน็ 

โครงสร้างพื้นฐานสาํคญัของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดบัเคร่งครัด  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ว่าด้วยรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กร 
 
ส่วนราชการ 

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กรมประชาสัมพันธ์ 
(๓) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
(๔) สํานักงบประมาณ 
(๕) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

๒. กระทรวงกลาโหม  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
(๒) กองบัญชาการกองทัพไทย 
(๓) กองทัพบก 
(๔) กองทัพเรือ 
(๕) กองทัพอากาศ 

๓. กระทรวงการคลัง  เฉพาะ 
(๑) กรมธนารักษ์ 
(๒) กรมบัญชีกลาง 
(๓) กรมศุลกากร 
(๔) กรมสรรพสามิต 
(๕) กรมสรรพากร 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(๗) สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

๔. กระทรวงการต่างประเทศ 
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เฉพาะ 

(๑) กรมชลประทาน 
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แนบท้าย ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือสว่นงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเปน็ 

โครงสร้างพื้นฐานสาํคญัของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดบัเคร่งครัด  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ว่าด้วยรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กร 
 
ส่วนราชการ 

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กรมประชาสัมพันธ์ 
(๓) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
(๔) สํานักงบประมาณ 
(๕) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

๒. กระทรวงกลาโหม  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
(๒) กองบัญชาการกองทัพไทย 
(๓) กองทัพบก 
(๔) กองทัพเรือ 
(๕) กองทัพอากาศ 

๓. กระทรวงการคลัง  เฉพาะ 
(๑) กรมธนารักษ์ 
(๒) กรมบัญชีกลาง 
(๓) กรมศุลกากร 
(๔) กรมสรรพสามิต 
(๕) กรมสรรพากร 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(๗) สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

๔. กระทรวงการต่างประเทศ 
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เฉพาะ 

(๑) กรมชลประทาน 

 

(๒) กรมประมง 
(๓) กรมปศุสัตว์ 
(๔) กรมวิชาการเกษตร 
(๕) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

๖. กระทรวงคมนาคม  เฉพาะ 
(๑) กรมเจ้าท่า 
(๒) กรมการขนส่งทางบก 
(๓) กรมท่าอากาศยาน 
(๔) กรมทางหลวง 
(๕) กรมทางหลวงชนบท 
(๖) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

๗. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เฉพาะ 
(๑) กรมควบคุมมลพิษ 

๘. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
(๒) กรมอุตุนิยมวิทยา   

๙. กระทรวงพลังงาน  เฉพาะ 
(๑) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(๒) กรมธุรกิจพลังงาน 

๑๐.กระทรวงพาณิชย์  เฉพาะ 
(๑) กรมการค้าภายใน 
(๒) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๑๑.กระทรวงมหาดไทย  เฉพาะ 
(๑) กรมการปกครอง   
(๒) กรมที่ดิน 
(๓) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๔) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๒.กระทรวงยุติธรรม  เฉพาะ 
(๑) กรมบังคับคดี 
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(๒) กรมราชทัณฑ์ 
(๓) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
(๕) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑๓.กระทรวงแรงงาน  เฉพาะ 
(๑) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
(๒) สํานักงานประกันสังคม 

๑๔.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑๕.กระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะ 
(๑) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
(๒) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
(๓) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
(๔) มหาวิทยาลัยนเรศวร   
(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล   
(๖) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
(๗) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

๑๖.กระทรวงสาธารณสุข  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) กรมการแพทย์   
(๓) กรมควบคุมโรค 
(๔) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๕) กรมอนามัย 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑๗.กระทรวงอุตสาหกรรม  เฉพาะ 
(๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(๒) สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
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๑๘.ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรอืทบวง  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
๑. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
๒. สํานักงานอัยการสูงสุด 

รัฐวิสาหกิจ 
๑. การเคหะแห่งชาติ 
๒. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
๓. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๔. การประปาส่วนภูมิภาค 
๕. การประปานครหลวง 
๖. การไฟฟ้านครหลวง 
๗. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๘. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๙. การยางแห่งประเทศไทย  
๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
๑๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
๑๒. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
๑๓. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
๑๔. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๑๕. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
๑๖. ธนาคารออมสิน 
๑๗. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
๑๘. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๑๙. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
๒๐. บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
๒๑. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
๒๒. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
๒๓. บริษัท ขนส่ง จํากัด 
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๒๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
๒๕. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
๒๖. บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) 
๒๗.  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
๒๘.  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
๒๙. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
๓๐. องค์การเภสัชกรรม 
๓๑. องค์การคลังสินค้า 
๓๒. องค์การจัดการนํ้าเสีย 
๓๓. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๓๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๓๕. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๑. กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
๒. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
๓. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
๔. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
๕. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
๖. สภากาชาดไทย   
๗. สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
๘. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
๙. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

องค์การมหาชน  
๑. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
๒. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
๓. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   
๔. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑. กรุงเทพมหานคร   
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หน่วยงานภาคเอกชน 

๑. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
๒. บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด 
๓. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
๔. สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

---------------------------------------------------- 
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พระราชบัญญัติ 

การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ดิจิทัล”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนําสัญลักษณ์ศูนย์และหน่ึงหรือสัญลักษณ์อื่น 

มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง  เพื่อใช้สร้าง  หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ  เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 
“ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”  หมายความว่า  ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร  

การผลิต  การอุปโภคบริโภค  การใช้สอย  การจําหน่ายจ่ายแจก  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  การคมนาคมขนส่ง  การโลจิสติกส์  การศึกษา  การเกษตรกรรม  การอุตสาหกรรม  
การสาธารณสุข  การเงินการลงทุน  การภาษีอากร  การบริหารจัดการข้อมูล  และเนื้อหาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๔ / ตอนท่ี ๑๐ ก / หนา ๑ / วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

ผูรักษาการ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ดิจิทัล”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนําสัญลักษณ์ศูนย์และหน่ึงหรือสัญลักษณ์อื่น 

มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง  เพื่อใช้สร้าง  หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ  เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 
“ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”  หมายความวา่  ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร  

การผลิต  การอุปโภคบริโภค  การใช้สอย  การจําหน่ายจ่ายแจก  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  การคมนาคมขนส่ง  การโลจิสติกส์  การศึกษา  การเกษตรกรรม  การอุตสาหกรรม  
การสาธารณสุข  การเงินการลงทุน  การภาษีอากร  การบริหารจัดการข้อมูล  และเนื้อหาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

และสังคมอื่นใด  หรือการใด ๆ  ที่มีกระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์   
ทั้งในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  กิจการวิทยุคมนาคม  กิจการโทรคมนาคม  กิจการสื่อสารดาวเทียม  
และการบริหารคลื่นความถี่   โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีมีการหลอมรวม  หรือเทคโนโลยีอื่นใดในทํานองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  และหมายความรวมถึงคณะกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับกิจการใด ๆ   
ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

มาตรา ๕ เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เป็นส่วนรวม  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ให้ทําเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว  
หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว 

มาตรา ๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
มีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) การดําเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
โดยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดที่ทําให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดท่ีเป็นการประหยัด
ทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 

(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร  แพร่เสียง  แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน  
พื้นน้ํา  ในอากาศ  หรืออวกาศ  และเป้าหมายในการใช้คล่ืนความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  และประโยชน์ของประชาชน 

(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นสําหรับประยุกต์ 
ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๔) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน  
เพื่อให้การทํางานระหว่างระบบสามารถทํางานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความม่ันคงปลอดภัย  อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน  รวมตลอดท้ังทําให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ  และแนวทางการส่งเสริมให้เกิด
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และมีหลักประกัน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม  ทั่วถึง  และเป็นธรรม  โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางส่ือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ 

(๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคน  ให้เกิดความพร้อมและความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมท้ังสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึงบริการท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

(๗) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล  การบริหารจัดการความรู้  รวมทั้งการส่งเสริม
เพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย  ซึ่งเอื้อต่อ 
การนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

และสังคมอื่นใด  หรือการใด ๆ  ที่มีกระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์   
ทั้งในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  กิจการวิทยุคมนาคม  กิจการโทรคมนาคม  กิจการสื่อสารดาวเทียม  
และการบริหารคลื่นความถี่   โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีมีการหลอมรวม  หรือเทคโนโลยีอื่นใดในทํานองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  และหมายความรวมถึงคณะกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับกิจการใด ๆ   
ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

มาตรา ๕ เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เป็นส่วนรวม  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ให้ทําเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว  
หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว 

มาตรา ๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
มีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย  ดังตอ่ไปนี้ 

หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) การดําเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
โดยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดที่ทําให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดท่ีเป็นการประหยัด
ทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 

(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร  แพร่เสียง  แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพ้ืนดิน  
พื้นน้ํา  ในอากาศ  หรืออวกาศ  และเป้าหมายในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  และประโยชน์ของประชาชน 

(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นสําหรับประยุกต์ 
ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๔) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน  
เพื่อให้การทํางานระหว่างระบบสามารถทํางานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความม่ันคงปลอดภัย  อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน  รวมตลอดท้ังทําให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ  และแนวทางการส่งเสริมให้เกิด
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และมีหลักประกัน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม  ทั่วถึง  และเป็นธรรม  โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางส่ือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ 

(๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคน  ให้เกิดความพร้อมและความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศอื่น  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึงบริการท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

(๗) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล  การบริหารจัดการความรู้  รวมทั้งการส่งเสริม
เพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย  ซึ่งเอื้อต่อ 
การนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ   
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย   

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง   
ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการและให้เลขาธิการ

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  

และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ด้านเศรษฐศาสตร์   
ด้านสังคมศาสตร์  ด้านบริหารธุรกิจ  ด้านกฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๙  
วรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานของเอกชน  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๗) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใด  หรือเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือลูกจ้างของ

องค์การเอกชนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ในตําแหน่งกรรมการ 

หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก

ตําแหน่งก่อนวาระ  คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้   
และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เม่ือสิ้นสุดวาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ก่อนครบวาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๘ 
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติซึ่งอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๖   
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน  การคลัง  การลงทุน  

รวมทั้งมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ในส่วนที่เก่ียวกับหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมตลอดท้ังเสนอแนะมาตรการในการจัดหาพัสดุ  และจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
ที่สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้   

(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ   
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย   

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง   
ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการและให้เลขาธิการ

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  

และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ด้านเศรษฐศาสตร์   
ด้านสังคมศาสตร์  ด้านบริหารธุรกิจ  ด้านกฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๙  
วรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานของเอกชน  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๗) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใด  หรือเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือลูกจ้างของ

องค์การเอกชนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ในตําแหน่งกรรมการ 

หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก

ตําแหน่งก่อนวาระ  คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้   
และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เม่ือสิ้นสุดวาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ก่อนครบวาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๘ 
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติซึ่งอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๖   
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน  การคลัง  การลงทุน  

รวมทั้งมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ในส่วนที่เก่ียวกับหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมตลอดท้ังเสนอแนะมาตรการในการจัดหาพัสดุ  และจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
ที่สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้   

(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุน  การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน  
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การบริหารทุนหมุนเวียน 

(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๖) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติยับย้ังการดําเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไป 
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๗) ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  หรือตามที่มีกฎหมาย

กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๒ ให้มีคณะที่ปรึกษาคณะหน่ึง  มีอํานาจหน้าที่ในการรวบรวมความคิดเห็น   

ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ  หรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  องค์ประกอบและวิธีการปฏิบัติหน้าที่  

และวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง  ของคณะที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

 
 

มาตรา ๑๓ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติตามมาตรา  ๑๑  ให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เก่ียวกับเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  มีอํานาจหน้าที่จัดทํา  เสนอแนะ  และติดตาม 
การดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติตามมาตรา  ๖  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และนโยบายและแผน
ระดับชาติอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีอํานาจหน้าที่จัดทํา  
เสนอแนะ  และติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติตามมาตรา  ๖  (๕)  (๖)  และ  (๗)  
และนโยบายและแผนระดับชาติอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) คณะกรรมการเฉพาะด้านอ่ืน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๓  ให้คณะกรรมการเฉพาะด้าน  แต่ละคณะมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้   

หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทํานโยบายและแผนเฉพาะด้าน  พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่คณะกรรมการเฉพาะด้านนั้นรับผิดชอบ 
และเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือประกอบการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและแผนเฉพาะด้าน  
รวมทั้งเสนอมาตรการในการดําเนินการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน
เฉพาะด้านดังกล่าว 

(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายและแผนเฉพาะด้านในความรับผิดชอบแล้วรายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรรมการ 

(๔) กํากับดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานเฉพาะด้านของหน่วยงานของรัฐ
และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามหมวด  ๕  ภายในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการเฉพาะด้านนั้น ๆ 

(๕) เชิญหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  ความเห็น  หรือคําแนะนํา  ตลอดจน
ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดําเนินงานได้ 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  หรือตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

ในการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการตาม  (๑)  หากคณะกรรมการเฉพาะด้าน 
เห็นว่าภารกิจหรืองานใดไม่มีผู้รับผิดชอบ  หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบไม่ดําเนินการหรือดําเนินการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดหรือก่อให้เกิดความเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน  คณะกรรมการเฉพาะด้าน
อาจเสนอแนวทางหรือมาตรการในการดําเนินการโดยให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐเป็นผู้ดําเนินการตามภารกิจหรืองานน้ันแทนได้  โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  ในกรณีจําเป็น  กองทุนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการท้ังหมด
หรือบางส่วนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 

มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา  ๑๓  (๑)  และ  (๒)  แต่ละคณะ  
ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการ  ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้หน่วยงานละหนึ่งคน  

เป็นกรรมการ 
 (ก) คณะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา  ๑๓  (๑)  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  

ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุน  การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน  
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การบริหารทุนหมุนเวียน 

(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๖) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติยับย้ังการดําเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไป 
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๗) ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  หรือตามที่มีกฎหมาย

กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๒ ให้มีคณะที่ปรึกษาคณะหน่ึง  มีอํานาจหน้าที่ในการรวบรวมความคิดเห็น   

ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ  หรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  องค์ประกอบและวิธีการปฏิบัติหน้าที่  

และวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง  ของคณะที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

 
 

มาตรา ๑๓ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติตามมาตรา  ๑๑  ให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เก่ียวกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  มีอํานาจหน้าที่จัดทํา  เสนอแนะ  และติดตาม 
การดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติตามมาตรา  ๖  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และนโยบายและแผน
ระดับชาติอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีอํานาจหน้าที่จัดทํา  
เสนอแนะ  และติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติตามมาตรา  ๖  (๕)  (๖)  และ  (๗)  
และนโยบายและแผนระดับชาติอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) คณะกรรมการเฉพาะด้านอ่ืน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๓  ให้คณะกรรมการเฉพาะด้าน  แต่ละคณะมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้   

หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทํานโยบายและแผนเฉพาะด้าน  พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่คณะกรรมการเฉพาะด้านนั้นรับผิดชอบ 
และเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือประกอบการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและแผนเฉพาะด้าน  
รวมทั้งเสนอมาตรการในการดําเนินการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน
เฉพาะด้านดังกล่าว 

(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายและแผนเฉพาะด้านในความรับผิดชอบแล้วรายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรรมการ 

(๔) กํากับดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานเฉพาะด้านของหน่วยงานของรัฐ
และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามหมวด  ๕  ภายในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการเฉพาะด้านนั้น ๆ 

(๕) เชิญหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  ความเห็น  หรือคําแนะนํา  ตลอดจน
ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดําเนินงานได้ 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  หรือตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

ในการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการตาม  (๑)  หากคณะกรรมการเฉพาะด้าน 
เห็นว่าภารกิจหรืองานใดไม่มีผู้รับผิดชอบ  หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบไม่ดําเนินการหรือดําเนินการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดหรือก่อให้เกิดความเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน  คณะกรรมการเฉพาะด้าน
อาจเสนอแนวทางหรือมาตรการในการดําเนินการโดยให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐเป็นผู้ดําเนินการตามภารกิจหรืองานน้ันแทนได้  โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  ในกรณีจําเป็น  กองทุนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการท้ังหมด
หรือบางส่วนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 

มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา  ๑๓  (๑)  และ  (๒)  แต่ละคณะ  
ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการ  ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้หน่วยงานละหน่ึงคน  

เป็นกรรมการ 
 (ก) คณะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา  ๑๓  (๑)  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  

ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ผู้แทนคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย   
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  และผู้แทนสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) 

 (ข) คณะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา  ๑๓  (๒)  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ผู้ แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ผู้ แทนกระทรวงพาณิชย์   ผู้ แทนกระทรวงวัฒนธรรม   
ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนไม่เกินหกคน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
มาตรา ๑๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเฉพาะด้านโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๗ ให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน  

และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) จัดทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๒) จัดทําร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านตามแนวทางที่คณะกรรมการเฉพาะด้านกําหนด 

และสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

(๓) ประสานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการดําเนินการ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

(๔) เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน 

หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) สํารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัย
ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะด้าน 

(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  แผนปฏิบัติการ  แผนงาน  รวมทั้งมาตรการที่เก่ียวข้อง  และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน 

(๗) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๘) ศึกษา  วิเคราะห์  และพิจารณา  หรือดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการ
เฉพาะด้านมอบหมาย  หรือเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) อํานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย  หรือตามที่มีกฎหมายกําหนด 
ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 

มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะด้านมอบหมาย 

มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะด้าน  คณะที่ปรึกษา  
และคณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  กรรมการ
เฉพาะด้าน  และอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๓ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมตามความในมาตรา  ๕  แล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดําเนินการตามนโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าว  และให้สํานักงบประมาณตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาตินั้น 

มาตรา ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดในนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน
ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวโดยเร็ว  และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้าน   
ที่คณะกรรมการมอบหมายเพื่อทราบ 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ผู้แทนคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย   
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  และผู้แทนสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) 

 (ข) คณะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา  ๑๓  (๒)  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ผู้ แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ผู้ แทนกระทรวงพาณิชย์   ผู้ แทนกระทรวงวัฒนธรรม   
ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนไม่เกินหกคน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด   
มาตรา ๑๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเฉพาะด้านโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๗ ให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน  

และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) จัดทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๒) จัดทําร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านตามแนวทางที่คณะกรรมการเฉพาะด้านกําหนด 

และสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

(๓) ประสานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการดําเนินการ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

(๔) เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน 

หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) สํารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัย
ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะด้าน 

(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  แผนปฏิบัติการ  แผนงาน  รวมทั้งมาตรการที่เก่ียวข้อง  และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน 

(๗) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๘) ศึกษา  วิเคราะห์  และพิจารณา  หรือดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการ
เฉพาะด้านมอบหมาย  หรือเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) อํานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย  หรือตามที่มีกฎหมายกําหนด 
ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 

มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะด้านมอบหมาย 

มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะด้าน  คณะที่ปรึกษา  
และคณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  กรรมการ
เฉพาะด้าน  และอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๓ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมตามความในมาตรา  ๕  แล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดําเนินการตามนโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าว  และให้สํานักงบประมาณตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาตินั้น 

มาตรา ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดในนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน
ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวโดยเร็ว  และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้าน   
ที่คณะกรรมการมอบหมายเพื่อทราบ 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้าน  ที่คณะกรรมการมอบหมายเห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน 
ที่ได้รับตามวรรคหน่ึงยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนดําเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าวต่อไป  ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้านและหน่วยงานของรัฐมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน  
ให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด  คําชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๔ 
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 

 
 

มาตรา ๒๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  เรียกว่า  “กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่าย
เก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   

มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๖๐ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๓) เงินที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่  ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  โดยให้สํานักงาน  กสทช.  
จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว 

(๔) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ของสํานักงาน  กสทช.  ตามมาตรา  ๖๕  (๑)  และ  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับดอกผล  โดยให้สํานักงาน  กสทช.   
จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินรายได้ของสํานักงาน  กสทช.  ดังกล่าว 

(๕) เงินที่  กสทช.  โอนให้กองทุนตามมาตรา  ๒๕ 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย 
(๘) ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการของสํานักงานหรือกองทุน  

รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นของสํานักงานหรือกองทุน 
(๙) ดอกผล  ผลประโยชน์  หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้กองทุนตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่ได้รับตาม  (๓)  และ  (๔)  มีเงินสดสูงสุดปีงบประมาณละ
ไม่เกินห้าพันล้านบาท  และให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการปรับเพิ่มหรือลดเงินสดสูงสุดได้  โดยให้คํานึงถึง
ความเพียงพอของการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

เงินสดของกองทุนส่วนที่เกินจากเงินสดสูงสุดที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง  ให้กองทุนนําส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๒๕ ให้  กสทช.  มีอํานาจมอบหมายให้สํานักงานเป็นผู้ดําเนินการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคม  ทั้งหมดหรือบางส่วนแทน  กสทช.  ได้  และเมื่อ  กสทช.  ได้มอบหมายดังกล่าว
แล้วให้โอนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อนําไปใช้ดําเนินการสนับสนุน
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการ 
เพื่อสังคมดังกล่าวให้กองทุนตามความจําเป็น  และให้สํานักงานใช้เงินดังกล่าวเฉพาะเพื่อค่าใช้จ่าย 
เก่ียวกับกิจการที่ได้รับมอบหมาย   

มาตรา ๒๖ เงินของกองทุน  ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้   
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 

ในการดําเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งนี้  การส่งเสริม  สนับสนุน  หรือให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากําไร   
โดยไม่เป็นการทําลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน 

(๒) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเร่ือง 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๓) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สํานักงานในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่นอกเหนือจาก 
ที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน 

(๔) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร   

(๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การบริหารกองทุน 

 
 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”  ประกอบด้วย 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้าน  ที่คณะกรรมการมอบหมายเห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน 
ที่ได้รับตามวรรคหน่ึงยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนดําเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าวต่อไป  ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้านและหน่วยงานของรัฐมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน  
ให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด  คําชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๔ 
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 

 
 

มาตรา ๒๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  เรียกว่า  “กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่าย
เก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   

มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๖๐ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๓) เงินที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่  ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  โดยให้สํานักงาน  กสทช.  
จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว 

(๔) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ของสํานักงาน  กสทช.  ตามมาตรา  ๖๕  (๑)  และ  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับดอกผล  โดยให้สํานักงาน  กสทช.   
จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินรายได้ของสํานักงาน  กสทช.  ดังกล่าว 

(๕) เงินที่  กสทช.  โอนให้กองทุนตามมาตรา  ๒๕ 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย 
(๘) ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการของสํานักงานหรือกองทุน  

รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นของสํานักงานหรือกองทุน 
(๙) ดอกผล  ผลประโยชน์  หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้กองทุนตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่ได้รับตาม  (๓)  และ  (๔)  มีเงินสดสูงสุดปีงบประมาณละ
ไม่เกินห้าพันล้านบาท  และให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการปรับเพิ่มหรือลดเงินสดสูงสุดได้  โดยให้คํานึงถึง
ความเพียงพอของการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

เงินสดของกองทุนส่วนที่เกินจากเงินสดสูงสุดที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง  ให้กองทุนนําส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๒๕ ให้  กสทช.  มีอํานาจมอบหมายให้สํานักงานเป็นผู้ดําเนินการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคม  ทั้งหมดหรือบางส่วนแทน  กสทช.  ได้  และเมื่อ  กสทช.  ได้มอบหมายดังกล่าว
แล้วให้โอนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อนําไปใช้ดําเนินการสนับสนุน
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการ 
เพื่อสังคมดังกล่าวให้กองทุนตามความจําเป็น  และให้สํานักงานใช้เงินดังกล่าวเฉพาะเพื่อค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับมอบหมาย   

มาตรา ๒๖ เงินของกองทุน  ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้   
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 

ในการดําเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งนี้  การส่งเสริม  สนับสนุน  หรือให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากําไร   
โดยไม่เป็นการทําลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน 

(๒) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเร่ือง 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๓) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สํานักงานในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่นอกเหนือจาก 
ที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน 

(๔) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร   

(๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การบริหารกองทุน 

 
 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”  ประกอบด้วย 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) รองประธานกรรมการตามมาตรา  ๗  (๒)  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และผู้อํานวยการ

สํานักงบประมาณ  เป็นกรรมการ 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  (๔)  ซึ่งคณะกรรมการกําหนด  จํานวนสามคน   

เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรับผิดชอบในการบริหารกองทุนให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา  ๒๓  และมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติการส่งเสริม  สนับสนุน  หรือให้ความช่วยเหลือตามมาตรา  ๒๖  (๑)  และ  (๒)  

โดยไม่ก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินหรือค่าใช้จ่าย  ตามมาตรา  ๒๖  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
(๓) บริหารกองทุนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการกองทุน 

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด   
(๔) วางแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สิน

ของกองทุนที่ออกตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และการดําเนินการอื่นที่จําเป็น 
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนหรือช่วยเหลือจากกองทุน 
(๖) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีภายใน

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน   
มาตรา ๒๙ การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน   ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
มาตรา ๓๐ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการในคณะกรรมการ

บริหารกองทุน  รวมทั้งอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และที่ปรึกษา  ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งขึ้น
ตามมาตรา  ๒๘  (๗)  ได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๓๑ ให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุน  และดําเนินการ
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี  แผนการเงินและงบประมาณประจําปีของกองทุน   
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ 

(๒) จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อประเมินผลการดําเนินการของกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุน   

(๓) ให้ความช่วยเหลือหรือคําแนะนําแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  หรือช่วยเหลือตามมาตรา  ๒๖ 
(๔) รับผิดชอบในการจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการของกองทุน   
(๕) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุน 
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่ง

ผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี  แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ  
เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมกับรายงานตามมาตรา  ๒๘  (๖)  ในรายงานดังกล่าวให้สํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินแสดงความเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินของกองทุนด้วย 

มาตรา ๓๓ ให้สํานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีของกองทุนอันถูกต้องและเหมาะสมต่อ
การดําเนินการของกองทุน  และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

หมวด  ๕ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
 

มาตรา ๓๔ ให้มีสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  และสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนําไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของประเทศ 

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็น 
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

กิจการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) รองประธานกรรมการตามมาตรา  ๗  (๒)  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และผู้อํานวยการ

สํานักงบประมาณ  เป็นกรรมการ 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  (๔)  ซึ่งคณะกรรมการกําหนด  จํานวนสามคน   

เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรับผิดชอบในการบริหารกองทุนให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา  ๒๓  และมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติการส่งเสริม  สนับสนุน  หรือให้ความช่วยเหลือตามมาตรา  ๒๖  (๑)  และ  (๒)  

โดยไม่ก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินหรือค่าใช้จ่าย  ตามมาตรา  ๒๖  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
(๓) บริหารกองทุนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการกองทุน 

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด   
(๔) วางแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สิน

ของกองทุนที่ออกตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และการดําเนินการอื่นที่จําเป็น 
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนหรือช่วยเหลือจากกองทุน 
(๖) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีภายใน

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน   
มาตรา ๒๙ การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน   ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
มาตรา ๓๐ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการในคณะกรรมการ

บริหารกองทุน  รวมทั้งอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และที่ปรึกษา  ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งขึ้น
ตามมาตรา  ๒๘  (๗)  ได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๓๑ ให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุน  และดําเนินการ
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 

หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี  แผนการเงินและงบประมาณประจําปีของกองทุน   
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ 

(๒) จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อประเมินผลการดําเนินการของกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุน   

(๓) ให้ความช่วยเหลือหรือคําแนะนําแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  หรือช่วยเหลือตามมาตรา  ๒๖ 
(๔) รับผิดชอบในการจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการของกองทุน   
(๕) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุน 
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่ง

ผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี  แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ  
เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมกับรายงานตามมาตรา  ๒๘  (๖)  ในรายงานดังกล่าวให้สํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินแสดงความเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินของกองทุนด้วย 

มาตรา ๓๓ ให้สํานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีของกองทุนอันถูกต้องและเหมาะสมต่อ
การดําเนินการของกองทุน  และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

หมวด  ๕ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
 

มาตรา ๓๔ ให้มีสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  และสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนําไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของประเทศ 

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็น 
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน 

กิจการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๕ นอกจากอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๓๔  
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน   และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม 

และนวัตกรรมดิจิทัล 
(๕) เสนอแนะ  เร่งรัด  และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะด้าน  หรือคณะกรรมการกํากับ

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายกําหนด 
การดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 
อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล  ให้หมายความรวมถึงอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางส่ือที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  
และความมั่นคงของประเทศด้วย 

มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และเลขาธิการ  
เป็นกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าส่ีคนแต่ไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง   
ทําหน้าที่กํากับและติดตามการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ให้ผู้อํานวยการทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล 

ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านบริหารธุรกิจ  ด้านกฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและ 
เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 

หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการแทนประธานกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  
รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งประธานกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้  และให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๓๘ การประชุมของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

มาตรา ๓๙ ให้ประธานกรรมการ  และกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๐ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๓๖  ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สํานักงานส่งเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัลจัดทําตามมาตรา  ๓๕  (๑) 

(๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  และกิจการอื่นอันจําเป็น 
ในการบริหารงานสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวต้องมุ่งให้เกิดความคล่องตัว  
ความมีประสิทธิภาพ  และตรวจสอบได้ 

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อํานวยการ  และกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้อํานวยการ   

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาจตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  เสนอแนะ  และดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมายได้ 

มาตรา ๔๑ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
จัดทําข้ึนตามมาตรา  ๓๕  (๑)  ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และอย่างน้อยต้องกําหนดเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๕ นอกจากอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๓๔  
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน   และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม 

และนวัตกรรมดิจิทัล 
(๕) เสนอแนะ  เร่งรัด  และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะด้าน  หรือคณะกรรมการกํากับ

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายกําหนด 
การดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 
อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล  ให้หมายความรวมถึงอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางส่ือที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  
และความมั่นคงของประเทศด้วย 

มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และเลขาธิการ  
เป็นกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง   
ทําหน้าที่กํากับและติดตามการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ให้ผู้อํานวยการทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล 

ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านบริหารธุรกิจ  ด้านกฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและ 
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 

หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการแทนประธานกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  
รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งประธานกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้  และให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๓๘ การประชุมของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   
ให้เป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

มาตรา ๓๙ ให้ประธานกรรมการ  และกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๐ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๓๖  ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สํานักงานส่งเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัลจัดทําตามมาตรา  ๓๕  (๑) 

(๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  และกิจการอื่นอันจําเป็น 
ในการบริหารงานสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวต้องมุ่งให้เกิดความคล่องตัว  
ความมีประสิทธิภาพ  และตรวจสอบได้ 

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อํานวยการ  และกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้อํานวยการ   

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาจตั้ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา  เสนอแนะ  และดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมายได้ 

มาตรา ๔๑ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
จัดทําข้ึนตามมาตรา  ๓๕  (๑)  ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และอย่างน้อยต้องกําหนดเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหา
ผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของประเทศ 

(๒) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมหรืองานวิจัย 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด  การลงทุน  กระบวนการผลิต  และการให้บริการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๔) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

(๕) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 
(๖) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า  ประหยัดและปลอดภัย 
(๗) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการการออกแบบ 

ที่เป็นสากล  และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
(๘) แนวทางการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในอตุสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั 
(๙) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมที่จําเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล 
มาตรา ๔๒ เม่ือคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความเห็นชอบ

แผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๓๕  (๑)  แล้ว  ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปฏิบัติตามแผน
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด  ในกรณีที่การปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น 
หรือจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  ให้เสนอแผนยุทธศาสตร์นั้นต่อคณะกรรมการ 
เพื่อให้ความเห็นชอบ  และเมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 

มาตรา ๔๓ นอกจากอํานาจในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๓๔  
ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่าง  ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 
(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศ

และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(๔) ถือหุ้น  เข้าเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๓๔ 
(๕) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ  
ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

(๗) ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

การลงทุนตาม  (๔)  และการกู้ยืมเงินตาม  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

มาตรา ๔๔ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาจมีรายได้จาก 
(๑) ทุนประเดมิที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๖๐ 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่รับโอนมาตามมาตรา  ๖๒ 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๔) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๕) ดอกผล  และผลประโยชน์หรือรายได้อื่นใดที่เกิดจากการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 
ทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
เงินและทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  

ยกเว้นดอกผล  และผลประโยชน์หรือรายได้อื่นตามวรรคหนึ่ง  (๕)  เม่ือใช้จ่ายตามอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว  ที่เหลือให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๔๕ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแต่งตั้ง  มีหน้าที่บริหารกิจการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกํากับสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และจะให้มีรองผู้อํานวยการเป็นผู้ช่วยสั่ง
และปฏิบัติงานรองจากผู้อํานวยการก็ได้ 

การแต่งตั้งผู้อํานวยการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

มาตรา ๔๖ ผู้อํานวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มเวลา 
(๓) มีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
(๔) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกิจการ

ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล  และการบริหารจัดการ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหา
ผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของประเทศ 

(๒) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมหรืองานวิจัย 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด  การลงทุน  กระบวนการผลิต  และการให้บริการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๔) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

(๕) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 
(๖) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า  ประหยัดและปลอดภัย 
(๗) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการการออกแบบ 

ที่เป็นสากล  และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
(๘) แนวทางการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในอตุสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั 
(๙) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล 
มาตรา ๔๒ เม่ือคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความเห็นชอบ

แผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๓๕  (๑)  แล้ว  ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปฏิบัติตามแผน
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด  ในกรณีที่การปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น 
หรือจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  ให้เสนอแผนยุทธศาสตร์นั้นต่อคณะกรรมการ 
เพื่อให้ความเห็นชอบ  และเมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 

มาตรา ๔๓ นอกจากอํานาจในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๓๔  
ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่าง  ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 
(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศ

และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(๔) ถือหุ้น  เข้าเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๓๔ 
(๕) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ  
ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

(๗) ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

การลงทุนตาม  (๔)  และการกู้ยืมเงินตาม  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

มาตรา ๔๔ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาจมีรายได้จาก 
(๑) ทุนประเดมิที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๖๐ 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่รับโอนมาตามมาตรา  ๖๒ 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๔) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๕) ดอกผล  และผลประโยชน์หรือรายได้อื่นใดที่เกิดจากการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 
ทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
เงินและทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  

ยกเว้นดอกผล  และผลประโยชน์หรือรายได้อื่นตามวรรคหนึ่ง  (๕)  เม่ือใช้จ่ายตามอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว  ที่เหลือให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๔๕ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแต่งตั้ง  มีหน้าที่บริหารกิจการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกํากับสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และจะให้มีรองผู้อํานวยการเป็นผู้ช่วยสั่ง
และปฏิบัติงานรองจากผู้อํานวยการก็ได้ 

การแต่งตั้งผู้อํานวยการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

มาตรา ๔๖ ผู้อํานวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มเวลา 
(๓) มีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปีในวันที่ได้รับการแต่งต้ัง 
(๔) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกิจการ

ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล  และการบริหารจัดการ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามกฎหมาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีของ
พรรคการเมือง 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  หรือกิจการ
ที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

มาตรา ๔๗ ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ผู้อํานวยการมีผลการประเมินตลอดทั้งสามปีที่ผ่านมาอยู่ใน 
ขั้นต่ํากว่าดีตั้งแต่สองปีขึ้นไป  ให้ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการใหม่  ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะแต่งตั้งผู้อํานวยการที่พ้นจากตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
อีกไม่ได้  ในกรณีอื่นผู้อํานวยการอาจสมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่ได้ 

การประเมินผลตามวรรคสองให้คํานึงถึงผลประกอบการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เป็นส่วนสําคัญด้วย 

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามมาตรา  ๔๗  
ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดให้มีการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 
ที่เป็นกลางและอิสระ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กําหนด 

มาตรา ๔๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๔๗  อํานวยการพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมิน  

หรือมีผลการประเมินอยู่ในขั้นต่ํากว่าดีสองปีติดต่อกัน  หรือเม่ือคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล  เห็นว่าหากให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
อย่างร้ายแรง 

หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๖ 
มาตรา ๕๐ เม่ือผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งให้รองผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งด้วย   

และในกรณีผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุผลจากการประเมินตามมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๔๙  (๓)  
จะแต่งต้ังรองผู้อํานวยการที่พ้นจากตําแหน่งนั้นเป็นผู้อํานวยการมิได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  รองผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเม่ือผู้อํานวยการ
สั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่คณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยไม่ขัดหรือ 
แย้งกับระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง  เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทุกตําแหน่ง
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๔) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการที่มีคุณสมบัติและไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

(๕) บรรจุแต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง  ตลอดจน 
ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดจิิทัล 

มาตรา ๕๒ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และเพื่อการนี้ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

การรักษาการแทน  และการปฏิบัติหน้าที่แทน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

มาตรา ๕๓ การบัญชีของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ให้จัดทําตามมาตรฐานการบัญชี
ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด   
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามกฎหมาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  หรือกิจการ
ที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

มาตรา ๔๗ ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ผู้อํานวยการมีผลการประเมินตลอดทั้งสามปีที่ผ่านมาอยู่ใน 
ขั้นต่ํากว่าดีตั้งแต่สองปีขึ้นไป  ให้ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการใหม่  ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะแต่งตั้งผู้อํานวยการที่พ้นจากตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
อีกไม่ได้  ในกรณีอื่นผู้อํานวยการอาจสมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่ได้ 

การประเมินผลตามวรรคสองให้คํานึงถึงผลประกอบการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เป็นส่วนสําคัญด้วย 

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามมาตรา  ๔๗  
ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดให้มีการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 
ที่เป็นกลางและอิสระ  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กําหนด 

มาตรา ๔๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๔๗  อํานวยการพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมิน  

หรือมีผลการประเมินอยู่ในขั้นต่ํากว่าดีสองปีติดต่อกัน  หรือเม่ือคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล  เห็นว่าหากให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
อย่างร้ายแรง 

หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๖ 
มาตรา ๕๐ เม่ือผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งให้รองผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งด้วย   

และในกรณีผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุผลจากการประเมินตามมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๔๙  (๓)  
จะแต่งตั้งรองผู้อํานวยการที่พ้นจากตําแหน่งนั้นเป็นผู้อํานวยการมิได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  รองผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเม่ือผู้อํานวยการ
สั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่คณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยไม่ขัดหรือ 
แย้งกับระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง  เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทุกตําแหน่ง
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๔) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการที่มีคุณสมบัติและไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

(๕) บรรจุแต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง  ตลอดจน 
ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

มาตรา ๕๒ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อํานวยการเปน็ผู้แทนของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และเพื่อการนี้ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

การรักษาการแทน  และการปฏิบัติหน้าที่แทน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

มาตรา ๕๓ การบัญชีของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ให้จัดทําตามมาตรฐานการบัญชี
ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด   
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕๔ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และมีสิทธินับระยะเวลา
การปฏิบัติงานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  เป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย 

มาตรา ๕๕ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ
ส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ทุกรอบปี  แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

มาตรา ๕๖ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทาํรายงานการดําเนินงานประจําปี
เสนอรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานการดําเนินงานประจําปีตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในปีที่ล่วงมาและรายงาน 
การประเมินผลการดําเนนิงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินผลการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามวรรคสอง  จะต้องดําเนินการ
โดยบุคคลภายนอกท่ีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๕๗ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และตามกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล  เพื่อการน้ีให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ผู้อํานวยการชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  หรือทํารายงาน
และมีอํานาจยับย้ังการกระทําของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ขดัต่ออํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  นโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หรือแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๘ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๗  (๑)   
(๒)  (๓)  และวรรคสอง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จําเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕๙ ในวาระเร่ิมแรก  ที่ยังไม่มีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานกรรมการ  เลขาธิการ  และผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถ
เป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านเศรษฐศาสตร์   ด้านสังคมศาสตร์   
ด้านบริหารธุรกิจ  ด้านกฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง  จํานวนสี่คน  เป็นกรรมการ  และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการตามวรรคสองเป็นเลขานุการของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแตว่ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควร
ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๐ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่กองทุนและสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามความจําเป็น 

มาตรา ๖๑ ในวาระเร่ิมแรก  ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนดได้ 

มาตรา ๖๒ เม่ือพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว  ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นอันยกเลิก  
และให้บรรดากิจการ  เงินและทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้ี  รวมทั้งงบประมาณของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตกเป็นของ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

มาตรา ๖๓ ให้โอนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราว 

ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดําเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหน่ึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕๔ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และมีสิทธินับระยะเวลา
การปฏิบัติงานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  เป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย 

มาตรา ๕๕ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ
ส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ทุกรอบปี  แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

มาตรา ๕๖ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทํารายงานการดําเนินงานประจําปี
เสนอรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานการดําเนินงานประจําปีตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในปีที่ล่วงมาและรายงาน 
การประเมินผลการดําเนนิงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินผลการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามวรรคสอง  จะต้องดําเนินการ
โดยบุคคลภายนอกท่ีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๕๗ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และตามกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล  เพื่อการน้ีให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ผู้อํานวยการชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  หรือทาํรายงาน
และมีอํานาจยับย้ังการกระทําของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ขัดต่ออํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  นโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หรือแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๘ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๗  (๑)   
(๒)  (๓)  และวรรคสอง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จําเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๕๙ ในวาระเร่ิมแรก  ที่ยังไม่มีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานกรรมการ  เลขาธิการ  และผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถ
เป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านเศรษฐศาสตร์   ด้านสังคมศาสตร์   
ด้านบริหารธุรกิจ  ด้านกฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง  จํานวนสี่คน  เป็นกรรมการ  และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการตามวรรคสองเป็นเลขานุการของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแตว่ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อาํนวยการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควร
ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๐ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่กองทุนและสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามความจําเป็น 

มาตรา ๖๑ ในวาระเร่ิมแรก  ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนดได้ 

มาตรา ๖๒ เม่ือพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว  ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นอันยกเลิก  
และให้บรรดากิจการ  เงินและทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  รวมทั้งงบประมาณของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตกเป็นของ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

มาตรา ๖๓ ให้โอนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราว 

ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดําเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป 
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พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดได้รับการคัดเลือกและบรรจุตามวรรคสอง  ให้มีสิทธินับระยะเวลาทํางาน
ที่เคยทํางานอยู่ในสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ต่อเนื่องรวมกับ
ระยะเวลาทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหน่ึงผู้ใดไม่ประสงค์จะทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป  
หรือไม่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุตามวรรคสอง  ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างและให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
การเลิกจ้างตามประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในส่วนที่เก่ียวกับ
การเลิกจ้างและการได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างดังกล่าว  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่สําหรับ
กรณีการไม่สมัครใจจะทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ต้องแสดงความจํานงภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๔ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สามารถกําหนดให้นําประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน)  หรือองค์การมหาชนอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลได้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๕ การดําเนินการออกประกาศ  ระเบียบ  และข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ในด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งส่งผลต่อฐานความรู้
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนําระบบ
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ  เพ่ือประโยชน์ 
ที่ประชาชนจะได้รับหรือการพัฒนาในการแข่งขันทางธุรกิจของภาคเอกชน  แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบที่จะสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะนําไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือให้การพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศครอบคลุมการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ  ที่มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการวางโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือลดความซ้ําซ้อน 
ในการดําเนินงานและส่งเสริมกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดได้รับการคัดเลือกและบรรจุตามวรรคสอง  ให้มีสิทธินับระยะเวลาทํางาน
ที่เคยทํางานอยู่ในสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ต่อเนื่องรวมกับ
ระยะเวลาทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหน่ึงผู้ใดไม่ประสงค์จะทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป  
หรือไม่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุตามวรรคสอง  ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างและให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
การเลิกจ้างตามประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในส่วนที่เก่ียวกับ
การเลิกจ้างและการได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างดังกล่าว  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่สําหรับ
กรณีการไม่สมัครใจจะทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ต้องแสดงความจํานงภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๔ ในระหว่างท่ียังมิได้มีการออกประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สามารถกําหนดให้นําประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน)  หรือองค์การมหาชนอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลได้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๕ การดําเนินการออกประกาศ  ระเบียบ  และข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ในด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งส่งผลต่อฐานความรู้
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนําระบบ
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ  เพ่ือประโยชน์ 
ที่ประชาชนจะได้รับหรือการพัฒนาในการแข่งขันทางธุรกิจของภาคเอกชน  แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบที่จะสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะนําไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือให้การพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศครอบคลุมการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ  ที่มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการวางโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือลดความซ้ําซ้อน 
ในการดําเนินงานและส่งเสริมกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 

สภาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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พระราชบัญญัติ 

สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การด าเนินงานของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐในบางกรณี  เพ่ือประโยชน์ในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
กับภาคเอกชน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒ 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๕๖ ก / หนา ๖๙ / วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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พระราชบัญญัติ 

สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การด าเนินงานของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐในบางกรณี  เพ่ือประโยชน์ในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
กับภาคเอกชน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติน้ี
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒ 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๕๖ ก / หนา ๖๙ / วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ดิจิทัล”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่น  

มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง  เพ่ือใช้สร้าง  หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ  เพ่ือให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 
“ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล”  หมายความว่า  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลติ  

การพัฒนา  การจัดจ าหนา่ย  หรือการให้บริการ  ด้านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบด้านซอฟตแ์วร์  
ด้านบริการดิจิทัล  ด้านดิจิทัลคอนเทนต์  หรือด้านบริการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารในระบบดจิทิลั  
ทั้งนี้  รายละเอียดให้เป็นตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  

“สภา”  หมายความว่า  สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
“ข้อบังคับ”  หมายความว่า  ข้อบังคับของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งประเทศไทย  
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

แห่งประเทศไทย  
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และก าหนดกิจการอื่น เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒

หมวด  ๑ 
การจดัตั้งสภา 

 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
มีวัตถุประสงค์และหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๖ ให้สภามีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลในการเสนอความเห็น  

ประสานงาน  และสนับสนุนการด าเนินงานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชน  เกี่ยว กับธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 

(๒) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ   กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ดิจิทัลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

(๔) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลให้มีมาตรฐานสากล  
(๕) ส่งเสริมและก ากับดูแลให้เกิดคุณภาพ  มาตรฐาน  และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  รวมทั้งควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาและกฎหมายเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 

(๖) ด าเนินกิจการอื่นเพ่ือการพัฒนาธุรกจิหรืออตุสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย  หรือตามที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๗ ห้ามสภากระท าการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ประกอบวิสาหกิจ  เข้าด าเนินการประกอบวิสาหกิจของบุคคลใด  เข้าถือหุ้นเป็นหุ้นส่วน

หรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจดิจิทัลกับบุคคลใด  เว้นแต่เป็นการประกอบวิสาหกิจเพียงเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาตามมาตรา  ๖  และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญ 

(๒) ด าเนินการด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัย 
ของการประกอบวิสาหกิจดิจิทัล 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ดิจิทัล”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่น  

มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง  เพ่ือใช้สร้าง  หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ  เพ่ือให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 
“ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล”  หมายความว่า  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลติ  

การพัฒนา  การจัดจ าหนา่ย  หรือการให้บริการ  ด้านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบด้านซอฟตแ์วร์  
ด้านบริการดิจิทัล  ด้านดิจิทัลคอนเทนต์  หรือด้านบริการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารในระบบดจิทิลั  
ทั้งนี้  รายละเอียดให้เป็นตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  

“สภา”  หมายความว่า  สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
“ข้อบังคับ”  หมายความว่า  ข้อบังคับของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งประเทศไทย  
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างของสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

แห่งประเทศไทย  
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และก าหนดกิจการอื่น เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒

หมวด  ๑ 
การจดัตั้งสภา 

 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
มีวัตถุประสงค์และหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๖ ให้สภามีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลในการเสนอความเห็น  

ประสานงาน  และสนับสนุนการด าเนินงานด้านนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชน  เก่ียว กับธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 

(๒) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ   กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ดิจิทัลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

(๔) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลให้มีมาตรฐานสากล  
(๕) ส่งเสริมและก ากับดูแลให้เกิดคุณภาพ  มาตรฐาน  และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  รวมทั้งควบคุมดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาและกฎหมายเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 

(๖) ด าเนินกิจการอื่นเพ่ือการพัฒนาธุรกจิหรืออตุสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย  หรือตามที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๗ ห้ามสภากระท าการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ประกอบวิสาหกิจ  เข้าด าเนินการประกอบวิสาหกิจของบุคคลใด  เข้าถือหุ้นเป็นหุ้นส่วน

หรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจดิจิทัลกับบุคคลใด  เว้นแต่เป็นการประกอบวิสาหกิจเพียงเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาตามมาตรา  ๖  และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญ 

(๒) ด าเนินการด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัย 
ของการประกอบวิสาหกิจดิจิทัล 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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(๓) ด าเนินการด้วยประการใด ๆ  อันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ   
หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

(๔) ให้กู้ยืมเงินหรือให้เงินแก่สมาชิก  หรือบุคคลอื่นใด  เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเพ่ือเป็น 
การสงเคราะห์พนักงาน  หรือครอบครัวของพนักงานตามข้อบังคับ  หรือเป็นการให้เพ่ือการกุศลสาธารณะ  
หรือตามหน้าที่ศีลธรรม  หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสังคม  

(๕) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ ใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกได้ตามพระราชบัญญัติ 
และข้อบังคับเข้าเป็นสมาชิก  โดยขัดต่อพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับ 

(๖) แบ่งปันผลก าไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก 
(๗) ด าเนินการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง  
มาตรา ๘ ให้สภามีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร  และมีส านักงานสาขาในจังหวัดอื่นได้

ตามความจ าเป็น 
การจัดตั้งส านักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
มาตรา ๙ สภาอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้  
(๑) ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  และค่าบ ารุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก 
(๒) ค่าตอบแทนและค่าบริการที่ได้รับจากการให้บริการแก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
(๔) เงิน  ผลประโยชน์  และทรัพย์สินอื่น ๆ  ที่ได้จากการด าเนินงานของสภา 
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
มาตรา ๑๐ ห้ามบุคคลใดนอกจากสภาใช้เครื่องหมาย  หรือชื่อเป็นภาษาไทยวา่  “สภาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย”  หรือชื่อย่อว่า  “สภาดิจิทัล”  หรืออักษรต่างประเทศ 
ที่มีความหมายหรืออ่านออกเสียงว่า  “สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย”  หรือใช้ชื่อ
ในท านองเดียวกันจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภา  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภา 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

มาตรา ๑๑ สภามีสมาชิกสามประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒

(๒) สมาชิกวิสามัญ 
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  
มาตรา ๑๒ สมาชิกสามัญ  ได้แก่  
(๑) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  
(๒) สมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมหรือสนับสนุน  

การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  โดยกรรมการสมาคมทั้งหมดจ านวนเกินกึ่ งหนึ่งและสมาชิก
ของสมาคมทั้งหมดจ านวนเกินกึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย  

มาตรา ๑๓ สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
มาตรา ๑๔ สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ซึ่งคณะกรรมการเชิญมาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์จาก 
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับดิจิทัล 
(๓) ผู้ซึ่งท าประโยชน์ให้แก่สภา  หรือธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  คณะหนึ่ง  
ซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาเลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิกสามัญ  

ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง  เลือกกรรมการเป็นประธานสภาคนหนึ่ง รองประธานสภาคนหนึ่ง
หรือหลายคน  เลขาธิการสภาคนหนึ่ง  และต าแหน่งอื่น ๆ  ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  

ให้เลขาธิการสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
จ านวนและสัดส่วนของกรรมการตามประเภทการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล   

และวิธีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  และวิธีการเลือกประธานสภา รองประธานสภา  เลขาธิการสภา   
และต าแหน่งอื่น ๆ  ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๑๖ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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(๓) ด าเนินการด้วยประการใด ๆ  อันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ   
หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

(๔) ให้กู้ยืมเงินหรือให้เงินแก่สมาชิก  หรือบุคคลอื่นใด  เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเพ่ือเป็น 
การสงเคราะห์พนักงาน  หรือครอบครัวของพนักงานตามข้อบังคับ  หรือเป็นการให้เพ่ือการกุศลสาธารณะ  
หรือตามหน้าที่ศีลธรรม  หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสังคม  

(๕) กีดกันหรือขัดขวางมิให้ผู้ ใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกได้ตามพระราชบัญญัติ 
และข้อบังคับเข้าเป็นสมาชิก  โดยขัดต่อพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับ 

(๖) แบ่งปันผลก าไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก 
(๗) ด าเนินการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง  
มาตรา ๘ ให้สภามีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร  และมีส านักงานสาขาในจังหวัดอื่นได้

ตามความจ าเป็น 
การจัดตั้งส านักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
มาตรา ๙ สภาอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้  
(๑) ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  และค่าบ ารุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก 
(๒) ค่าตอบแทนและค่าบริการที่ได้รับจากการให้บริการแก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(๓) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
(๔) เงิน  ผลประโยชน์  และทรัพย์สินอื่น ๆ  ที่ได้จากการด าเนินงานของสภา 
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
มาตรา ๑๐ หา้มบุคคลใดนอกจากสภาใช้เครื่องหมาย  หรือชื่อเป็นภาษาไทยวา่  “สภาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย”  หรือชื่อย่อว่า  “สภาดิจิทัล”  หรืออักษรต่างประเทศ 
ที่มีความหมายหรืออ่านออกเสียงว่า  “สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย”  หรือใช้ชื่อ
ในท านองเดียวกันจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภา  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภา 

หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

มาตรา ๑๑ สภามีสมาชิกสามประเภท  คือ 
(๑) สมาชิกสามัญ  

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒

(๒) สมาชิกวิสามัญ 
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  
มาตรา ๑๒ สมาชิกสามัญ  ได้แก่  
(๑) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  
(๒) สมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมหรือสนับสนุน  

การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  โดยกรรมการสมาคมทั้งหมดจ านวนเกินกึ่ งหนึ่งและสมาชิก
ของสมาคมทั้งหมดจ านวนเกินกึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย  

มาตรา ๑๓ สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
มาตรา ๑๔ สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ซึ่งคณะกรรมการเชิญมาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์จาก 
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับดิจิทัล 
(๓) ผู้ซึ่งท าประโยชน์ให้แก่สภา  หรือธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  คณะหนึ่ง  
ซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาเลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิกสามัญ  

ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง  เลือกกรรมการเป็นประธานสภาคนหนึ่ง รองประธานสภาคนหนึ่ง
หรือหลายคน  เลขาธิการสภาคนหนึ่ง  และต าแหน่งอื่น ๆ  ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  

ให้เลขาธิการสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
จ านวนและสัดส่วนของกรรมการตามประเภทการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล   

และวิธีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  และวิธีการเลือกประธานสภา รองประธานสภา  เลขาธิการสภา   
และต าแหน่งอื่น ๆ  ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๑๖ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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(๑) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เก่ียวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) เป็นผู้แทนสมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกของสภาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๓) เป็นผู้แทนสมาชิกสามัญที่ได้จัดท าบัญชีน าส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร  

มาระยะเวลาสามปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน  และมีการจัดท างบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ  
จากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตมาเป็นระยะเวลาสามปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบันด้วย 

(๔) ไม่เป็นพนักงาน 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง

หรือเงินเดือนประจ า  หรือเป็นพนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  
ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่   
และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  และบุคคล  
หรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการอื่นของรัฐ  เว้นแต่ 
จะได้พ้นจากต าแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  

(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๙) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๑๗ กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้  
ประธานสภาจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๗  กรรมการ 

พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



231สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

(๓) ที่ประชุมใหญ่สภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกสามญั
ที่มาประชุม  

(๔) พ้นจากการเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญ  หรือสมาชิกสามัญนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ  
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๖ 
(๖) รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๓๖ 
มาตรา ๑๙ เมื่อกรรมการตามมาตรา  ๑๕  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ 

จัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญ  เป็นกรรมการแทนภายในหกสิบวัน  
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  คณะกรรมการจะจัดให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการแทนหรือไม่ก็ได้  

ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่ากับวาระ  
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งนอกจากการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ
ตามมาตรา  ๓๖  ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งยังคงรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของสภาต่อไป
เท่าที่จ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สภา  เพ่ือให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา  ๑๕  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง  จนเหลือจ านวนน้อยกว่าที่จะเป็นองค์ประชุมตามมาตรา  ๒๒  
ให้กรรมการที่เหลืออยู่  กระท าการต่อไปได้  แต่เฉพาะจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ
ตามมาตรา  ๑๕  

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีหน้าท่ีและอ านาจวางนโยบายและด าเนินกิจการของสภา 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาตามมาตรา  ๖  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลด้านนโยบายและ 
การด าเนินการกับรัฐบาล  หน่วยงานของภาครัฐเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  
ตลอดจนศึกษาแนวทาง  และร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับ  
การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



232สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

(๒) สนับสนุนการด าเนินการของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประ โยชน์ต่อธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล  

(๓) ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่การประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
(๔) ด าเนินการร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

การประสานงานด้านธุรกิจ  อุตสาหกรรม  การแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ด้านดิจิทัล 
กับทั้งองค์กรในประเทศ  และองค์การระหว่างประเทศ  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

(๕) แต่งตั้งท่ีปรึกษาและคณะอนุกรรมการ  เพ่ือด าเนินกิจการอย่างใดอย่างหน่ึง  ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๖) สรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  และ 
จัดให้มีการตรวจสอบบญัชีรายรบั  รายจ่าย  งบการเงิน  โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  และเสนอให้ที่ประชุมสามญั
ให้ความเห็นชอบ  

(๗) ออกข้อบังคับว่าด้วย 
 (ก) การจ าแนกกลุ่มสมาชิกตามลักษณะหรือพ้ืนที่ของการประกอบธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมดิจิทัล  การเลือกตัง้กรรมการกลุ่มสมาชิก  การประชุมและด าเนินการของสาขาการประกอบกิจการ
ด้านดิจิทัล  ตลอดจนกิจการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 (ข) การก าหนดรายละเอียดของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
 (ค) การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร  สิทธิหน้าที่ของสมาชิก  คุณสมบัติ   

วินัยและการลงโทษสมาชิก  และการพ้นจากสมาชิกภาพ  รวมทั้งการอุทธรณ์  
 (ง) การก าหนดค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  และค่าบริการ 

ที่จะพึงเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
 (จ) การก าหนดจ านวนและสัดส่วนของกรรมการตามประเภทการประกอบธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมดิจิทัล  วิธีการเลือกตั้งกรรมการ  และวิธีการเลือกประธานสภา  รองประธานสภา  
เลขาธิการสภา  และต าแหน่งอื่น ๆ  ตลอดจนต าแหน่งและภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นรายต าแหน่ง 

 (ฉ) การประชุมและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการ  และการประชุมใหญ่สภา 
 (ช) การจัดตั้งและการด าเนินกิจการของส านักงานสาขาสภา 
 (ซ) การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การถอดถอน  การก าหนดต าแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  

และเงินบ าเหน็จรางวัลของพนักงาน  รวมทั้งวินัย  การลงโทษ  และการร้องทุกข์ของพนักงาน 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒

 (ฌ) การเบิกจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินทุกประเภท 
 (ญ) การสงเคราะห์พนักงาน  ตลอดจนครอบครัวของบุคคลดังกล่าว  หรือผู้ซึ่งพ้นจาก

การเป็นพนักงาน 
 (ฎ) การอื่นใดที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการของสภา  
การก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใด ๆ  ตาม  (๗)  ต้องได้รับความเห็นชอบ 

จากที่ประชุมใหญ่สภา  เมื่อที่ประชุมใหญ่สภาให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องส่งข้อบังคับนั้นให้รัฐมนตรี 
เพื่อทราบ 

มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ให้ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานสภาไม่อยู่ในที่ ประชุมหรือไม่อาจ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้รองประธานสภาเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้ารองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการที่ มาประชุม  
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม 
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้ามีการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับตัวกรรมการ  หรือส่วนได้เสีย
ของกรรมการหรือสมาชิกที่กรรมการเป็นผู้แทน  ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงในเรื่องนั้น  แต่ไม่มี 
สิทธิออกเสียง 

มาตรา ๒๓ ในกิจการที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ประธานสภาเป็นผู้แทนของสภา 
และเพ่ือการนี้  ประธานสภาจะมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการกระท าการแทนก็ได้   โดยการมอบ
อ านาจดังกล่าวจะต้องก าหนดขอบเขต  หน้าที่และอ านาจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างชัดเจน 

การด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

หมวด  ๔ 
การด าเนนิกิจการของสภา 

 
 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาปีละหนึ่งครั้ง การประชุมใหญ่เชน่นี ้ 
เรียกว่า  ประชุมสามัญ  

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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 (ฌ) การเบิกจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินทุกประเภท 
 (ญ) การสงเคราะห์พนักงาน  ตลอดจนครอบครัวของบุคคลดังกล่าว  หรือผู้ซึ่งพ้นจาก

การเป็นพนักงาน 
 (ฎ) การอื่นใดที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการของสภา  
การก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใด ๆ  ตาม  (๗)  ต้องได้รับความเห็นชอบ 

จากที่ประชุมใหญ่สภา  เมื่อที่ประชุมใหญ่สภาให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องส่งข้อบังคับนั้นให้รัฐมนตรี 
เพื่อทราบ 

มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ให้ประธานสภาเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานสภาไม่อยู่ในที่ ประชุมหรือไม่อาจ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้รองประธานสภาเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้ารองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการที่ มาประชุม  
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม 
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้ามีการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับตัวกรรมการ  หรือส่วนได้เสีย
ของกรรมการหรือสมาชิกท่ีกรรมการเป็นผู้แทน  ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงในเรื่องนั้น  แต่ไม่มี 
สิทธิออกเสียง 

มาตรา ๒๓ ในกิจการท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ประธานสภาเป็นผู้แทนของสภา 
และเพ่ือการนี้  ประธานสภาจะมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการกระท าการแทนก็ได้   โดยการมอบ
อ านาจดังกล่าวจะต้องก าหนดขอบเขต  หน้าที่และอ านาจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างชัดเจน 

การด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

หมวด  ๔ 
การด าเนนิกิจการของสภา 

 
 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาปีละหนึ่งครั้ง การประชุมใหญ่เชน่นี ้ 
เรียกว่า  ประชุมสามัญ  

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



234สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมใหญ่สภาคราวอื่น  นอกจากการประชุมตามวรรคหนึ่ง  เรียกว่า  ประชุมวิสามัญ 
มาตรา ๒๕ ในการประชุมสามัญอย่างน้อยต้องมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้  
(๑) พิจารณาให้ความเห็นรายงานแสดงสถานภาพเศรษฐกิจ  และผลผลิตด้านดิจิทัลของ

ประเทศไทยเปรียบเทียบกับสากล  
(๒) รับรองรายงานประจ าปีแสดงผลงานของสภาในปีที่ล่วงมา  
(๓) พิจารณารายงานประเมินผลงานของสภาในปีที่ล่วงมา  
(๔) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีของสภาที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายของคณะกรรมการ  แผนด าเนินงาน  และงบประมาณ

ประจ าปีของสภา  
(๖) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
มาตรา ๒๖ เมื่อมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  
สมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกสามัญจะท าหนังสือร้องขอ 

ต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมวิสามัญก็ได้  ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุม 
เพื่อการใด  

ในกรณีที่สมาชิกสามัญเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญตามวรรคสอง  ให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือร้องขอ  

มาตรา ๒๗ ในการประชุมใหญ่สภา  ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในส่ี 
ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ให้ประธานสภาเป็นประธานที่ประชุม  กรณีประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่อาจ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานสภาเป็นประธานที่ประชุม  หากรองประธานสภาไม่อยู่ในที่ประชุม  
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สมาชิกที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม  

สมาชิกสามัญอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนได ้
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญที่มาประชุม  โดยสมาชิกคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



235สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๒๘ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สภาได้  แต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  และอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนและแสดงความคิดเห็นได้
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

มาตรา ๒๙ ในการประชุมสามัญ  ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ให้เลื่อน
การประชุมนั้นออกไปอีกครั้งหนึ่ง  โดยให้ประธานสภาแจ้งวันประชุมครั้งใหม่ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  การประชุมสามัญครั้งใหม่นี้  ไม่ว่าจะมีสมาชิกสามัญมาประชุมจ านวนเท่าใด   
ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้  แต่การประชุมในครั้งนี้  ให้ด าเนินการได้เฉพาะกิจกรรมอันพึงกระท าตามระบุ
ในมาตรา  ๒๕  เท่านั้น  เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายของคณะกรรมการ   
แผนด าเนินงานประจ าปี  และงบประมาณเฉพาะที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายของสภา 
ตามมาตรา  ๒๕  (๕)  จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมครบองค์ประชุมตามมาตรา  ๒๗ 

มาตรา ๓๐ ในการประชุมวิสามัญ  ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม 
หากการประชุมวิสามัญนั้นได้เรียกตามค าร้องขอของสมาชิกสามัญ  ให้งดประชุม  หากเป็นการประชุมวิสามัญ
ที่สมาชิกสามัญมิได้ร้องขอ  ให้เลื่อนการประชุมวิสามัญนั้นออกไป  โดยให้ประธานสภาเรียกประชุมวิสามัญ
อีกครั้งภายในสี่สิบห้าวัน  การประชุมวิสามัญครั้งหลังนี้  ไม่ว่าจะมีสมาชิกสามัญมาประชุมจ านวนเท่าใด  
ให้ ถือเป็นองค์ประชุมได้  เว้นแต่การด าเนินการดังต่อไปนี้จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุม  
ครบองค์ประชุมตามมาตรา  ๒๗  

(๑) การมีมติให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๑๘  (๓)  
(๒) การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับตามมาตรา  ๒๑  (๗)  
(๓) การพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายของคณะกรรมการ  แผนด าเนินงานประจ าปี   

และงบประมาณเฉพาะที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายของสภาตามมาตรา  ๒๕  (๕) 
มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลงานคณะกรรมการและสภา 

ในปีที่ล่วงมา  และค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย  พร้อมด้วยงบการเงินประจ าปี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รับรองเสนอต่อที่ประชุมสามัญภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน  และให้ส่งส าเนาเอกสารดังกล่าว
ไปยังรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญรับรองแล้ว 

มาตรา ๓๒ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา  ๓๑  นั้น  ให้ที่ประชุมสามัญแต่งตั้งจากผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญช ี และต้องไม่เป็นกรรมการ  พนักงาน  หรือพนักงานเจ้าหนา้ที่ 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของสภา  และขอค าชี้แจง
จากประธานสภา  กรรมการ  พนักงาน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

ให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสามัญก าหนด 

หมวด  ๕ 
การก ากับดูแลของรัฐ 

 
 

มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภา 
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภา  และจะให้ส่ง

เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการด้วยก็ได้  
(๓) สั่งเป็นหนังสือให้สภาหรือคณะกรรมการระงับหรือแก้ไขการกระท าใด ๆ  ที่ขัดต่อกฎหมาย  

นโยบายของรัฐบาล  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือข้อบังคับ  เมื่อสั่งการอย่างใดแล้ว  ให้รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติการตามค าสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๓๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในส านักงานของสภาได้ในระหว่างเวลาท าการ  หรือให้บุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ  

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติการตามมาตรา  ๓๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัว 
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๓๖ เมื่อปรากฏว่าสภาหรือคณะกรรมการ  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐมนตรี 

ตามมาตรา  ๓๓  หรือกระท าการใด ๆ  อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของสภา  หรือเป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจ  
ความมั่นคงของประเทศ  หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้กรรมการทั้งคณะหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง  พ้นจากต าแหน่ง  

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิเป็นกรรมการอีก  เว้นแต่จะพ้นก าหนดห้าปี
นับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๓๖  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาจ านวนไม่น้อยกว่าสิบสามคน  แต่ไม่เกินย่ีสิบคน   
เป็นคณะกรรมการช่ัวคราวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้คณะกรรมการทั้งคณะ 
พ้นจากต าแหน่ง 

ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  มีหน้าท่ีและอ านาจด าเนินกิจการสภาเพียงเท่าที่จ าเป็น
และจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพ่ือเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๕ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 
วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว  เมื่อกรรมการคณะใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว   
ให้คณะกรรมการชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง 

หมวด  ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๘ สภากระท าการฝ่าฝืนมาตรา  ๗  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่สภากระท าความผิดและถูกลงโทษ  ถ้าการกระท าความผิดของสภา 

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการผู้ใด  หรือในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีหน้าที่ต้องสั่งการ  
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้สภากระท าความผิด  กรรมการผู้นั้น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะเลิกใช้ 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ชี้แจง  หรือไม่อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่
ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๔๒ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว  ให้สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแห่งประเทศไทย  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นอันยกเลิก   

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของสภา  และขอค าชี้แจง
จากประธานสภา  กรรมการ  พนักงาน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

ให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสามัญก าหนด 

หมวด  ๕ 
การก ากับดูแลของรัฐ 

 
 

มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภา 
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภา  และจะให้ส่ง

เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการด้วยก็ได้  
(๓) สั่งเป็นหนังสือให้สภาหรือคณะกรรมการระงับหรือแก้ไขการกระท าใด ๆ  ที่ขัดต่อกฎหมาย  

นโยบายของรัฐบาล  มติของคณะรัฐมนตรี  หรือข้อบังคับ  เมื่อสั่งการอย่างใดแล้ว  ให้รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติการตามค าสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๓๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในส านักงานของสภาได้ในระหว่างเวลาท าการ  หรือให้บุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ  

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติการตามมาตรา  ๓๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัว 
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๓๖ เมื่อปรากฏว่าสภาหรือคณะกรรมการ  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐมนตรี 

ตามมาตรา  ๓๓  หรือกระท าการใด ๆ  อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของสภา  หรือเป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจ  
ความมั่นคงของประเทศ  หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้กรรมการทั้งคณะหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง  พ้นจากต าแหน่ง  

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิเป็นกรรมการอีก  เว้นแต่จะพ้นก าหนดห้าปี
นับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๓๖  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาจ านวนไม่น้อยกว่าสิบสามคน  แต่ไม่เกินยี่สิบคน   
เป็นคณะกรรมการชั่วคราวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้คณะกรรมการทั้งคณะ 
พ้นจากต าแหน่ง 

ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  มีหน้าท่ีและอ านาจด าเนินกิจการสภาเพียงเท่าที่จ าเป็น
และจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาเพ่ือเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา  ๑๕ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 
วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว  เมื่อกรรมการคณะใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว   
ให้คณะกรรมการชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง 

หมวด  ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๘ สภากระท าการฝ่าฝืนมาตรา  ๗  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่สภากระท าความผิดและถูกลงโทษ  ถ้าการกระท าความผิดของสภา 

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการผู้ใด  หรือในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีหน้าที่ต้องสั่งการ  
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้สภากระท าความผิด  กรรมการผู้นั้น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะเลิกใช้ 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ชี้แจง  หรือไม่อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่
ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๔๒ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว  ให้สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแห่งประเทศไทย  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นอันยกเลิก   

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



238สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน  สิทธิ  และหนี้ของสมาคมดังกล่าวที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของสภานับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๓ ให้พนักงานและลูกจ้างของสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นพนักงานของสภา  กับให้ถือว่าเวลาท างานของบุคคลดังกล่าวในสมาคม
สมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นเวลาท างานในสภานับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา  และให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน  ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภา  ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านนิเทศศาสตร์  ด้านสังคม  ด้านกฎหมายดิจิทัล  ด้านธุรกิจการดูแลด้านสุขภาพ  ด้านเศรษฐศาสตร์  
และด้านส่งเสริมสิทธิประชาชนอย่างท่ัวถึง  ด้านละหนึ่งคน  ตามที่คณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยเสนอและรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ประกอบเป็น
คณะกรรมการคณะแรกของสภา  มีหน้าท่ีและอ านาจด าเนินการตามมาตรา  ๒๑  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)   
และ  (๖)  และออกข้อบังคับตาม  (๗)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  และ  (ฌ)  เพ่ือใช้บังคับเป็นการชั่วคราว  
และปฏิบัติการอย่างอื่นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ด าเนินการรับสมัครสมาชิก  
และเรียกประชุมใหญ่สภาเพ่ือเลือกตั้งกรรมการคณะใหม่ตามมาตรา  ๑๕  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีความจ าเป็น  รัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาให้ก็ได้   
การขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  แต่ทั้งนี้รวมกันไม่เกินหกสิบวัน 

เมื่อเลือกตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งแล้ว  กรรมการคณะใหม่ต้องจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง  เพ่ือด าเนินการตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสามแล้ว  ให้คณะกรรมการคณะแรกพ้นจากต าแหน่ง 
มาตรา ๔๕ ในการเลือกตั้งกรรมการคณะใหมต่ามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึง่  มิให้น าระยะเวลา

การเป็นสมาชิกของสภาตามมาตรา  ๑๖  (๒)  มาใช้บังคับกับผู้แทนสมาชิกสามัญซึ่งได้รับเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการ 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒

มาตรา ๔๖ ให้สมาชิกสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ที่ด ารงสมาชิกภาพอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นสมาชิกสภา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

  

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน  สิทธิ  และหนี้ของสมาคมดังกล่าวที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของสภานับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๓ ให้พนักงานและลูกจ้างของสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นพนักงานของสภา  กับให้ถือว่าเวลาท างานของบุคคลดังกล่าวในสมาคม
สมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นเวลาท างานในสภานับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา  และให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน  ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกสภา  ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านนิเทศศาสตร์  ด้านสังคม  ด้านกฎหมายดิจิทัล  ด้านธุรกิจการดูแลด้านสุขภาพ  ด้านเศรษฐศาสตร์  
และด้านส่งเสริมสิทธิประชาชนอย่างทั่วถึง  ด้านละหนึ่งคน  ตามท่ีคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยเสนอและรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ประกอบเป็น
คณะกรรมการคณะแรกของสภา  มีหน้าที่และอ านาจด าเนินการตามมาตรา  ๒๑  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)   
และ  (๖)  และออกข้อบังคับตาม  (๗)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  และ  (ฌ)  เพ่ือใช้บังคับเป็นการชั่วคราว  
และปฏิบัติการอย่างอื่นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ด าเนินการรับสมัครสมาชิก  
และเรียกประชุมใหญ่สภาเพ่ือเลือกตั้งกรรมการคณะใหม่ตามมาตรา  ๑๕  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีความจ าเป็น  รัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาให้ก็ได้   
การขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  แต่ทั้งนี้รวมกันไม่เกินหกสิบวัน 

เมื่อเลือกตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งแล้ว  กรรมการคณะใหม่ต้องจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง  เพ่ือด าเนินการตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสามแล้ว  ให้คณะกรรมการคณะแรกพ้นจากต าแหน่ง 
มาตรา ๔๕ ในการเลือกตั้งกรรมการคณะใหมต่ามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึง่  มิให้น าระยะเวลา

การเป็นสมาชิกของสภาตามมาตรา  ๑๖  (๒)  มาใช้บังคับกับผู้แทนสมาชิกสามัญซึ่งได้รับเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการ 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒

มาตรา ๔๖ ให้สมาชิกสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ที่ด ารงสมาชิกภาพอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นสมาชิกสภา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

  

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องด้วยการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  และนวัตกรรมดิจิทัล 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและสังคม   สมควรที่ประเทศไทยจะมี 
การจัดตั้งสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย   อันเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนในธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านก าลังคน  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์โดยตรง  รวมทั้ง 
มีความใกล้ชิดและความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค  เพ่ือให้เป็นองค์กรส าคัญในการท างานร่วมกับรัฐบาล 
และภาคเอกชนอ่ืน ๆ  ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล  และการน านวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ 
ในประเทศไทยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องด้วยการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  และนวัตกรรมดิจิทัล 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและสังคม   สมควรที่ประเทศไทยจะมี 
การจัดตั้งสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย   อันเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนในธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านก าลังคน  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์โดยตรง  รวมทั้ง 
มีความใกล้ชิดและความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค  เพ่ือให้เป็นองค์กรส าคัญในการท างานร่วมกับรัฐบาล 
และภาคเอกชนอ่ืน ๆ  ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล  และการน านวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ 
ในประเทศไทยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒
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พระราชบัญญัติ 

การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ช่ือกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๖๗ ก / หนา ๕๗ / วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

ผูรักษาการ 
 นายกรัฐมนตรี 
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พระราชบัญญัติ 

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผา่นระบบดิจิทลั  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ

ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ดิจิทัล”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่ง  หรือสัญลักษณ์อื่น

มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง  เพ่ือใช้สร้างหรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ  เพ่ือให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 
“รัฐบาลดิจิทัล”  หมายความว่า  การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

ภาครัฐและการบริการสาธารณะ  โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างาน
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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และอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน  และ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  รัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรอัยการ  
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และหน่วยงานอิสระของรัฐ  

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน) 
มาตรา ๔ เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก  

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และตอบสนองต่อการให้บริการและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน   
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล  
โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความสอดคล้องกันและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  โดยมุ่งหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน  และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อ
สาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การน าระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

ทุกแห่ง  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ 
(๒) การพัฒนามาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล  และพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่จ าเป็น  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสร้างและพัฒนากระบวนการท างานของ
หน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  รวมท้ัง  
มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ  โดยมีการบูรณาการและสามารถท างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ  
เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชน
แบบบูรณาการ รวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

(๓) การสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และ
น่าเชื่อถือ 

(๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท าและครอบครองใน
รูปแบบและช่องทางดิจิทัล  เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก  มีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงาน
ของรัฐ  และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ   

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

(๕) การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ   
ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย  โดยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินความคุ้มค่าใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล  
รวมทั้งพัฒนาให้มีกลไกการใช้ข้อมูลเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเกิดความสอดคล้องกับแผนงานและ 
โครงการต่าง ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๕ ให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ
และการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาประเทศ  มีการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ  และมีกรอบการพัฒนาและแผนการด าเนินงานของประเทศ  
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง  อาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกัน
จัดท าระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน  และก าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องเผยแพร่ข้อมูล 
ที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐไว้ด้วยได้ 

เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามแผนดังกล่าว
และต้องจัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล  พร้อมทั้งส่งแผนปฏิบัติการหรือแผนงานดังกล่าวให้ส านักงานทราบด้วย 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
เป็นกรรมการ  

(๓) กรรมการอื่นจ านวนห้าคน  ซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  คณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบคุคล  และคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ  ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมอบหมายคณะละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  ทั้งนี้  ต้องเป็น  
ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเป็นกรรมการและเลขานกุาร  และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัตงิานในส านกังาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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และอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน  และ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  รัฐสภา  ศาล  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรอัยการ  
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และหน่วยงานอิสระของรัฐ  

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน) 
มาตรา ๔ เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก  

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และตอบสนองต่อการให้บริการและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน   
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล  
โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความสอดคล้องกันและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  โดยมุ่งหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน  และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อ
สาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การน าระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

ทุกแห่ง  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ 
(๒) การพัฒนามาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล  และพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่จ าเป็น  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสร้างและพัฒนากระบวนการท างานของ
หน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  รวมทั้ง  
มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ  โดยมีการบูรณาการและสามารถท างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ  
เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชน
แบบบูรณาการ รวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

(๓) การสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และ
น่าเชื่อถือ 

(๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะท่ีหน่วยงานของรัฐจัดท าและครอบครองใน
รูปแบบและช่องทางดิจิทัล  เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก  มีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงาน
ของรัฐ  และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ   

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

(๕) การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ   
ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย  โดยมีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินความคุ้มค่าใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล  
รวมทั้งพัฒนาให้มีกลไกการใช้ข้อมูลเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเกิดความสอดคล้องกับแผนงานและ 
โครงการต่าง ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๕ ให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ
และการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาประเทศ  มีการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ  และมีกรอบการพัฒนาและแผนการด าเนินงานของประเทศ  
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 

ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามวรรคหนึ่ง  อาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกัน
จัดท าระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน  และก าหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องเผยแพร่ข้อมูล 
ที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐไว้ด้วยได้ 

เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามแผนดังกล่าว
และต้องจัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล  พร้อมทั้งส่งแผนปฏิบัติการหรือแผนงานดังกล่าวให้ส านักงานทราบด้วย 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
เป็นกรรมการ  

(๓) กรรมการอื่นจ านวนห้าคน  ซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  คณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบคุคล  และคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ  ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมอบหมายคณะละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  ทั้งนี้  ต้องเป็น  
ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเป็นกรรมการและเลขานกุาร  และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัตงิานในส านกังาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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กรรมการตาม  (๓)  หากพ้นจากการเป็นกรรมการหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับมอบหมาย  ให้พ้นจากการเป็นกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วย  

ในกรณีที่มีเหตุไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  อันท าให้ไม่มีกรรมการตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)   
ในต าแหน่งใด  ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  เว้นแต่  
มีกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด  ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยังมิได้ก าหนด
เกี่ยวกับการประชุมในเรื่องใด  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องนั้นมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยอนุโลม 

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา  ๕  ต่อคณะรัฐมนตร ี

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
(๒) จัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพ่ือเป็นหลักการและแนวทางในการด าเนินการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ก าหนดมาตรฐาน  ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพ่ือด าเนินการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔  วรรคสอง  และตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  
(๔) ก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและ

การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไป

ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔  และอาจเสนอต่อผู้รักษาการตามกฎหมายในการพิจารณา
ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการตามแผนพัฒนา  
รัฐบาลดิจิทัล  และตามพระราชบัญญัตินี้  

(๗) ก ากับและติดตามให้หน่วยงานของรัฐมีการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
รวมท้ังเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  เป้าหมาย  และโครงการในแผน
ดังกล่าว 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

(๘) ก ากับและติดตามการด าเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง  และศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ 

(๙) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  หรือตามที่มีกฎหมาย

ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม  (๑)  และการก าหนดมาตรฐาน  ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์ตาม  (๓)  

และระเบียบหรือประกาศตาม  (๙)  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
มาตรา ๘ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา  ๗  (๒)  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) การก าหนดสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  

รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน  
(๒) การมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลที่ครบถ้วน  ตั้งแต่การจัดท า  

การจัดเก็บ  การจ าแนกหมวดหมู่  การประมวลผลหรือใช้ข้อมูล  การปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูล  การตรวจสอบ  
และการท าลาย  

(๓) การมีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล  เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  
ครบถ้วน  พร้อมใช้งาน  เป็นปัจจุบัน  สามารถบูรณาการและมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได้  รวมทั้ง  
มีการวัดผลการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่มีคุณภาพและต่อยอดนวัตกรรม  
จากการใช้ข้อมูลได้ 

(๔) การก าหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัดเจนและ  
มีระบบบริหารจัดการ  รวมทั้งมีมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง  
ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด  

(๕) การจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของข้อมูล  เนื้อหาสาระ  รูปแบบการจัดเก็บ  แหล่งข้อมูล  และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  กรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  หรือ
อนุกรรมการและบุคคลซึ่งคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแต่งตั้งได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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กรรมการตาม  (๓)  หากพ้นจากการเป็นกรรมการหรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับมอบหมาย  ให้พ้นจากการเป็นกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วย  

ในกรณีที่มีเหตุไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  อันท าให้ไม่มีกรรมการตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)   
ในต าแหน่งใด  ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  เว้นแต่  
มีกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด  ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยังมิได้ก าหนด
เกี่ยวกับการประชุมในเรื่องใด  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องนั้นมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยอนุโลม 

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา  ๕  ต่อคณะรัฐมนตร ี

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
(๒) จัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพ่ือเป็นหลักการและแนวทางในการด าเนินการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ก าหนดมาตรฐาน  ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพ่ือด าเนินการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔  วรรคสอง  และตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  
(๔) ก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและ

การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไป

ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔  และอาจเสนอต่อผู้รักษาการตามกฎหมายในการพิจารณา
ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการตามแผนพัฒนา  
รฐับาลดิจิทัล  และตามพระราชบัญญัตินี้  

(๗) ก ากับและติดตามให้หน่วยงานของรัฐมีการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  เป้าหมาย  และโครงการในแผน
ดังกล่าว 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

(๘) ก ากับและติดตามการด าเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง  และศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ 

(๙) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  หรือตามที่มีกฎหมาย

ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตาม  (๑)  และการก าหนดมาตรฐาน  ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์ตาม  (๓)  

และระเบียบหรือประกาศตาม  (๙)  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
มาตรา ๘ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา  ๗  (๒)  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) การก าหนดสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  

รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน  
(๒) การมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลที่ครบถ้วน  ตั้งแต่การจัดท า  

การจัดเก็บ  การจ าแนกหมวดหมู่  การประมวลผลหรือใช้ข้อมูล  การปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูล  การตรวจสอบ  
และการท าลาย  

(๓) การมีมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล  เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  
ครบถ้วน  พร้อมใช้งาน  เป็นปัจจุบัน  สามารถบูรณาการและมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได้  รวมทั้ง  
มีการวัดผลการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่มีคุณภาพและต่อยอดนวัตกรรม  
จากการใช้ข้อมูลได้ 

(๔) การก าหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัดเจนและ  
มีระบบบริหารจัดการ  รวมทั้งมีมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง  
ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด  

(๕) การจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของข้อมูล  เนื้อหาสาระ  รูปแบบการจัดเก็บ  แหล่งข้อมูล  และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  กรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  หรือ
อนุกรรมการและบุคคลซึ่งคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแต่งตั้งได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๐ ให้ส านักงานท าหน้าที่อ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย  รวมท้ังรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล  และให้ส านักงานด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) จัดท าร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด  
และร่างมาตรฐาน  ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๗  (๓)  เสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

(๒) ประสานงาน  แนะน า  และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา  ๗  (๑)  และมาตรฐาน  ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์ 
ตามมาตรา  ๗  (๓)  และตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  และวิจัย  เพ่ือจัดท าตัวชี้วัด  ดัชนีสนั บสนุน 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา  ๗  (๑)  
มาตรฐาน  ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๗  (๓)  และแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา  ๕  วรรคสาม  เพ่ือรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(๕) สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการและความรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพ่ือยกระดับ
ทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด 
มาตรา ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชนในรูปแบบและ

ช่องทางดิจิทัล  ในกรณีที่กฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ  อนุญาต  หรือ
ใบอนุญาต  หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง  หรือผู้แจ้ง  ต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานของทางราชการ
ที่หน่วยงานของรัฐออกให้  เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบ  
ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาต  รับจดทะเบียน  รับจดแจ้ง  หรือรับแจ้งนั้น  ด าเนินการ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกเอกสารหรือหลักฐานของราชการเช่นว่านั้น  ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าวผ่านช่องทางดิจิทัลมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  หรือ
ระเบียบดังกล่าว  ในการนี้  ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐ
ที่ขอเอกสาร  เว้นแต่กฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบดังกล่าวก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่า
ได้มีการยื่นเอกสารหรือหลักฐานมาแสดงตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว 

มาตรา ๑๒ เพ่ือให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔  และเกิดการบูรณาการร่วมกัน  ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน  และด าเนินการดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
ตามมาตรา  ๘ 

(๑) จัดท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล  โดยเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์  
เชื่อถือได้  และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  สามารถแลกเปลี่ยนกับ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและน าไปประมวลผลต่อไปได้ 

(๒) จัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและ 
การให้บริการประชาชน  กระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลนั้นต้องท างานร่วมกันได้ตามมาตรฐาน  
ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด  เพ่ือให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นได้  โดยมุ่งเน้นถึงการอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงของ
ประชาชนที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ   

(๓) จัดให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง  กรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  ค่าปรับ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากประชาชน
จากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐนั้น  และอาจตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นให้จัดเก็บเงิน
ดังกล่าวแทนได้ 

(๔) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน   ซึ่งมีมาตรฐานและแนวทางที่สอดคล้องกันตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ก าหนด  

(๕) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของหน่วยงาน
ของรัฐ  เพ่ือให้มีความพร้อมใช้  น่าเชื่อถือ  และสามารถตรวจสอบได้  โดยอย่างน้อยต้องจัดให้ม ี
ระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 

(๖) จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน 
ด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๐ ให้ส านักงานท าหน้าที่อ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย  รวมทั้งรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล  และให้ส านักงานด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) จัดท าร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด  
และร่างมาตรฐาน  ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๗  (๓)  เสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

(๒) ประสานงาน  แนะน า  และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา  ๗  (๑)  และมาตรฐาน  ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์ 
ตามมาตรา  ๗  (๓)  และตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  และวิจัย  เพ่ือจัดท าตัวชี้วัด  ดัชนีสนั บสนุน 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา  ๗  (๑)  
มาตรฐาน  ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๗  (๓)  และแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา  ๕  วรรคสาม  เพ่ือรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(๕) สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการและความรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพ่ือยกระดับ
ทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด 
มาตรา ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชนในรูปแบบและ

ช่องทางดิจิทัล  ในกรณีที่กฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ  อนุญาต  หรือ
ใบอนุญาต  หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง  หรือผู้แจ้ง  ต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานของทางราชการ
ที่หน่วยงานของรัฐออกให้  เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบ  
ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาต  รับจดทะเบียน  รับจดแจ้ง  หรือรับแจ้งนั้น  ด าเนินการ 
ให้หน่วยงานของรัฐท่ีออกเอกสารหรือหลักฐานของราชการเช่นว่านั้น  ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าวผ่านช่องทางดิจิทัลมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  หรือ
ระเบียบดังกล่าว  ในการนี้  ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐ
ที่ขอเอกสาร  เว้นแต่กฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบดังกล่าวก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่า
ได้มีการยื่นเอกสารหรือหลักฐานมาแสดงตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว 

มาตรา ๑๒ เพ่ือให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔  และเกิดการบูรณาการร่วมกัน  ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน  และด าเนินการดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  
ตามมาตรา  ๘ 

(๑) จัดท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล  โดยเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์  
เชื่อถือได้  และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  สามารถแลกเปลี่ยนกับ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและน าไปประมวลผลต่อไปได้ 

(๒) จัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและ 
การให้บริการประชาชน  กระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลนั้นต้องท างานร่วมกันได้ตามมาตรฐาน  
ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด  เพ่ือให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นได้  โดยมุ่งเน้นถึงการอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงของ
ประชาชนที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ   

(๓) จัดให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง  กรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  ค่าปรับ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากประชาชน
จากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐนั้น  และอาจตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นให้จัดเก็บเงิน
ดังกล่าวแทนได้ 

(๔) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน   ซึ่งมีมาตรฐานและแนวทางที่สอดคล้องกันตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ก าหนด  

(๕) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของหน่วยงาน
ของรัฐ  เพ่ือให้มีความพร้อมใช้  น่าเชื่อถือ  และสามารถตรวจสอบได้  โดยอย่างน้อยต้องจัดให้ม ี
ระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 

(๖) จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน 
ด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๗) ให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน  นโยบาย  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรหิารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ  โดยต้องจัดให้มีการประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผน  นโยบาย  และแนวปฏิบัติดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

การจัดท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลตาม  (๑)  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด 

กรณีหน่วยงานของรัฐจะจัดท าข้อมูลดิจิทัลตาม  (๑)  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของตน  หากมีหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นซึ่งมีหน้าที่และอ านาจรับผิดชอบในการจัดท าหรือ
รวบรวมข้อมูลดิจิทัลนั้นไว้เป็นข้อมูลหลักในเรื่องดังกล่าวแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้หน่วยงาน  
ของรัฐดังกล่าวจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลนั้นระหว่างกันโดยไม่จ าต้องจัดท า 
ข้อมูลขึ้นใหม่ทั้งหมด  โดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจวางระเบียบในการด าเนินการดังกล่าว  
ทั้งนี้  ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

มาตรา ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน   
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดท าและครอบครองตามที่
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นร้องขอ  ที่จะเกิดการบูรณาการร่วมกัน 

มาตรา ๑๔ หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลดิจิทัลตามมาตรา  ๑๓  ต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ในหน้าที่และอ านาจของตนเท่านั้น  และต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย  ไม่มีการเปิดเผย  
หรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล 

มาตรา ๑๕ ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล  และด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) ก าหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ 

(๒) ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลระหว่างกัน  รวมทั้งก ากับตดิตามให้การด าเนินการดังกล่าวเปน็ไปในแนวทางและมาตรฐานเดยีวกนั  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด 

(๓) จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ  และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล 

(๔) เรื่องอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย  

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐได้มาซึง่ข้อมูลส่วนบุคคลหรอืมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครอง  หากหน่วยงาน
ของรัฐประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน  หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถขอเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจาก
หน่วยงานของรัฐที่ครอบครองเพ่ือน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้ 

มาตรา ๑๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล 
ข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ  โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และสามารถน าไปเผยแพร่  ใช้ประโยชน์  หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ  ได้  ทั้งนี้  มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด  ซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนใน 
การเข้าถึงข้อมูล  

มาตรา ๑๘ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล  ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในส านักงานท าหน้าที่ในการประสานงาน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามมาตรา  ๑๗  และเปิดเผยแก่ประชาชน  

ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนดประเภท  รูปแบบ  และมาตรฐานของข้อมูล 
ที่เปิดเผยแก่ประชาชนโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ  ทั้งนี้  ต้องเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน  
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล  

มาตรา ๑๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้ส านักงานด าเนินการให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 
ตามมาตรา  ๑๕  เป็นการชั่วคราวแต่ไม่เกินสองป ี เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่จะมาด าเนินการเกี่ยวกับ
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง  ทั้งนี้  ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเห็นควรให้หน่วยงาน 
ของรัฐแห่งอื่นใดท าหน้าที่แทนส านักงาน  ให้เสนอแนวทางการด าเนินการ  การโอนภารกิจ  งบประมาณ  
ทรัพย์สินและหนี้สิน  ภาระผูกพัน  และบุคลากรไปยังหน่วยงานของรั ฐแห่งอื่นนั้นต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณา 

มาตรา ๒๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๖๕
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มาตรา ๑๖ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐได้มาซึง่ข้อมูลส่วนบุคคลหรอืมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความครอบครอง  หากหน่วยงาน
ของรัฐประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน  หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถขอเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจาก
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ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้า 
และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและการประกอบธุรกิจของประชาชน  ซึ่งในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ 
ที่ผ่านมายังมิได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ได้อย่างเต็มที่  และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน  โดยให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท า
บริการสาธารณะ  และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพ่ือให้  
เป็นระบบข้อมูล  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  สมควร
ให้มีกฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ  และเพ่ือยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล  อันจะน าไปสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการท างานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย  
มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  เปิดเผยและโปร่งใส  รวมทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 
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พระราชบัญญัติ 
วาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนปท่ี ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

  
พระบาทสมเด ็จพระปรม ินทรมหาภ ูม ิพลอด ุลยเดช ม ีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ  

ใหประกาศวา  
โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข ึ ้นไว โดยคำแนะนำและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน ี ้ เร ียกวา “พระราชบัญญัติว าดวยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับ 

คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐”  
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัต ิน ี ้ ให  ใช บ ังค ับเม ื ่อพนกำหนดสามสิบว ันน ับแตว ันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที ่เชื่อมการทำงาน 

เขาดวยกัน โดยไดมีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ 
ทำหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื ่นใดบรรดาที่อยู 
ในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที ่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี ่ยวกับการติดตอสื ่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกำเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ 
หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

 

 
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา ๔/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 
  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนท่ี ๒๗ ก / หนา ๔ / วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

แกไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เลม ๑๓๔ / ตอนท่ี ๑๐ ก / หนา ๒๔ /  
วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

 เริ่มบังคับใช : วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัต ิน ี ้ ให  ใช บ ังค ับเม ื ่อพนกำหนดสามสิบว ันน ับแตว ันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที ่เชื่อมการทำงาน 

เขาดวยกัน โดยไดมีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ 
ทำหนาท่ีประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื ่นใดบรรดาที่อยู 
ในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที ่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี ่ยวกับการติดตอสื ่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกำเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ 
หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

 

 
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา ๔/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
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“ผูใหบริการ” หมายความวา 
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอ่ืนในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอ่ืน  

โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน
ของบุคคลอ่ืน 

 (๒)  ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๔๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
                   

  
มาตรา ๕  ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและ

มาตรการนั้นมิไดมีไวสำหรับตน ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ 
ท้ังปรับ 

มาตรา ๖  ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทำขึ้นเปนการเฉพาะ  
ถานำมาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจำคุก 
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา ๗  ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิไดมีไวสำหรับตน ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำ 
ท้ังปรับ 

มาตรา ๘  ผู  ใดกระทำดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื ่อดักรับไว 
ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั ้นมิไดมีไว 
เพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนได ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน 
หกหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ  

 
 ๒ มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๙  ผูใดทำใหเสียหาย ทำลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  
ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา ๑๐  ผู ใดกระทำดวยประการใดโดยมิชอบ เพื ่อใหการทำงานของระบบคอมพิวเตอร 
ของผูอื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทำงานตามปกติได ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา ๑๑  ผู ใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื ่นโดยปกปดหรือ 
ปลอมแปลงแหลงที ่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืน 
โดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

ผ ู  ใดส  งข อม ูลคอมพ ิว เตอร หร ือจดหมายอ ิ เล ็กทรอน ิกส แก บ ุคคลอ ื ่นอ ันม ีล ักษณะเป น 
การกอใหเกิดความเดือดรอนรำคาญแกผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยไมเปดโอกาส 
ใหผูรับสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพื่อปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
สองแสนบาท๓ 

ใหร ัฐมนตรีออกประกาศกำหนดลักษณะและวิธีการสง รวมทั ้งลักษณะและปริมาณของขอมูล 
คอมพิวเตอรหร ือจดหมายอิเล ็กทรอนิกส ซ ึ ่งไมเป นการกอใหเกิดความเดือดรอนรำคาญแกผ ู ร ับและ 
ลักษณะอันเปนการบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพ่ือปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย๔  

มาตรา ๑๒๕  ถาการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๑ 
เปนการกระทำตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั ่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสรางพื้นฐานอันเปนประโยชน
สาธารณะ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท 

ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ 
ระบบคอมพิวเตอรดังกลาว ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

ถาการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เปนการกระทำตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ 
ระบบคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึง 
สามแสนบาท 

ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยมิไดมีเจตนาฆา แตเปนเหตุใหบุคคลอื่น 
ถึงแกความตาย ตองระวางโทษจำคุกต้ังแตหาปถึงยี่สิบป และปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 
 ๓ มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๔ มาตรา ๑๑ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๕  มาตรา ๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๑๒/๑๖  ถาการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เปนเหตุใหเกิดอันตราย 
แกบุคคลอ่ืนหรือทรัพยสินของผูอ่ืน ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

ถาการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ โดยมิไดมีเจตนาฆา แตเปนเหตุใหบุคคลอ่ืน 
ถึงแกความตาย ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา ๑๓  ผู ใดจำหนายหรือเผยแพรชุดคำสั่งที่จัดทำขึ ้นโดยเฉพาะเพื ่อนำไปใชเปนเครื่องมือ 
ในการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑  
ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

ผูใดจำหนายหรือเผยแพรชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื ่อนำไปใชเปนเครื ่องมือในการกระทำ
ความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาทหรือ
ท้ังจำท้ังปรับ๗ 

ผูใดจำหนายหรือเผยแพรชุดคำสั่งที ่จัดทำขึ ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใชเปนเครื่องมือในการกระทำ
ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ หากผูนำไปใชได
กระทำความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือตองรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ 
หรือมาตรา ๑๒/๑ ผูจำหนายหรือเผยแพรชุดคำสั่งดังกลาวจะตองรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกำหนดโทษ
สูงข้ึนดวย ก็เฉพาะเม่ือตนไดรูหรืออาจเล็งเห็นไดวาจะเกิดผลเชนท่ีเกิดข้ึนนั้น๘ 

ผูใดจำหนายหรือเผยแพรชุดคำสั่งท่ีจัดทำข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนำไปใชเปนเครื่องมือในการกระทำความผิด
ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หากผูนำไปใชไดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม 
หรือตองรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๑๒/๑ ผูจำหนายหรือเผยแพรชุดคำสั่งดังกลาว
ตองรับผิดทางอาญาตามความผิดท่ีมีกำหนดโทษสูงข้ึนนั้นดวย๙ 

ในกรณีท่ีผูจำหนายหรือเผยแพรชุดคำสั่งผูใดตองรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และตามวรรคสาม
หรือวรรคสี่ดวย ใหผูนั้นตองรับโทษท่ีมีอัตราโทษสูงท่ีสุดแตกระทงเดียว๑๐  

มาตรา ๑๔๑๑  ผูใดกระทำความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรท่ีบิดเบือนหรือ
ปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย 
แกประชาชน อันมิใชการกระทำความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
 ๖ มาตรา ๑๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๗ มาตรา ๑๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๘ มาตรา ๑๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๙ มาตรา ๑๓ วรรคส่ี เพิ่มโดยพระราชบญัญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑๐ มาตรา ๑๓ วรรคหา เพิ่มโดยพระราชบญัญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑๑ มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๒) นำเข าส ู  ระบบคอมพิวเตอร ซ ึ ่ งข อม ูลคอมพิวเตอร อ ันเป นเท ็จ โดยประการท ี ่น าจะ 
เกิดความเสียหายตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงใน 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพื ้นฐานอันเปนประโยชนสาธารณะของประเทศ หรือกอใหเกิด 
ความตื่นตระหนกแกประชาชน 

(๓) นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิดเกี ่ยวกับความมั ่นคง 
แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและขอมูลคอมพิวเตอร
นั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได 

(๕) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (๑) (๒) (๓) 
หรือ (๔) 

ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิไดกระทำตอประชาชน แตเปนการกระทำตอบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ผูกระทำ ผูเผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามปหรือ 
ปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ และใหเปนความผิดอันยอมความได  

มาตรา ๑๕๑๒  ผูใหบริการผูใดใหความรวมมือ ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหมีการกระทำความผิด 
ตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทำความผิด
ตามมาตรา ๑๔ 

ให ร ัฐมนตร ีออกประกาศกำหนดข ั ้นตอนการแจ  ง เต ือน การระง ับการทำให แพร หลาย 
ของขอมูลคอมพิวเตอร และการนำขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร 

ถาผูใหบริการพิสูจนไดวาตนไดปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง ผูนั ้นไมตอง 
รับโทษ  

มาตรา ๑๖๑๓  ผูใดนำเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ ่งขอมูลคอมพิวเตอร  
ที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่นาจะทำใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลยีดชัง หรือ
ไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

ถาการกระทำตามวรรคหนึ่งเปนการกระทำตอภาพของผูตาย และการกระทำนั้นนาจะทำใหบิดา 
มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ผูกระทำ 
ตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง 

ถาการกระทำตามวรรคหนึ ่งหร ือวรรคสอง เป นการนำเข าส ู ระบบคอมพิวเตอร โดยส ุจริต 
อันเปนการติชมดวยความเปนธรรม ซ่ึงบุคคลหรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทำ ผูกระทำไมมีความผิด 

 
 ๑๒ มาตรา ๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑๓ มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเปนความผิดอันยอมความได 
ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือ

บุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย  
มาตรา ๑๖/๑๑๔  ในคดีความผิดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ ซึ่งมีคำพิพากษาวาจำเลยมีความผิด 

ศาลอาจสั่ง 

(๑) ใหทำลายขอมูลตามมาตราดังกลาว 
(๒) ใหโฆษณาหรือเผยแพรคำพิพากษาทั้งหมดหรือแตบางสวนในสื่ออิเล็กทรอนิกสวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ หรือสื่ออ่ืนใด ตามท่ีศาลเห็นสมควร โดยใหจำเลยเปนผูชำระคาโฆษณา หรือเผยแพร 
(๓) ใหดำเนินการอ่ืนตามท่ีศาลเห็นสมควรเพ่ือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทำความผิดนั้น  
มาตรา ๑๖/๒๑๕  ผูใดรูวาขอมูลคอมพิวเตอรในความครอบครองของตนเปนขอมูลที่ศาลสั่งใหทำลาย

ตามมาตรา ๑๖/๑ ผู นั ้นตองทำลายขอมูลดังกลาว หากฝาฝนตองระวางโทษกึ ่งหนึ ่งของโทษที่บัญญัติไว 
ในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๗  ผูใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
(๑) ผูกระทำความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดขึ้นหรือผูเสียหาย 

ไดรองขอใหลงโทษ หรือ 
(๒) ผูกระทำความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและผูเสียหาย 

ไดรองขอใหลงโทษ 
จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
มาตรา ๑๗/๑๑๖  ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอำนาจ
เปรียบเทียบได 

คณะกรรมการเปร ียบเท ียบท ี ่ร ัฐมนตร ีแต งต ั ้ งตามวรรคหน ึ ่ งให ม ีจำนวนสามคนซ ึ ่ งคนหนึ่ ง 
ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื ่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทำการเปรียบเทียบกรณีใดและผู ต องหาไดชำระเงินคาปรับ 
ตามคำเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแลว ใหถือวาคดีนั ้นเปนอันเลิกกัน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 ๑๔ มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑๕ มาตรา ๑๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑๖ มาตรา ๑๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ในกรณีท่ีผูตองหาไมชำระเงินคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหเริ่มนับอายุความในการฟองคดีใหม
นับตั้งแตวันท่ีครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว 

 
หมวด ๒ 

พนักงานเจาหนาท่ี 
                   

  
มาตรา ๑๘๑๗  ภายใตบังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุ 

อันควรเชื่อไดวามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีการรองขอตามวรรคสองใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอำนาจอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ เฉพาะที่จำเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับ 
การกระทำความผิดและหาตัวผูกระทำความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทำความผิดมาเพ่ือใหถอยคำ สงคำชี้แจง
เปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีอยูในรูปแบบท่ีสามารถเขาใจได 

(๒) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผู ให บร ิการเกี ่ยวกับการติดตอสื ่อสารผานระบบ
คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๓) ส ั ่งใหผ ู ให บริการสงมอบขอมูลเกี ่ยวกับผู ใช บริการที ่ต องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที ่อยู 
ในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาท่ีหรือใหเก็บขอมูลดังกลาวไวกอน 

(๔) ทำสำเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากระบบคอมพิวเตอรที่มีเหตุอันควร
เชื่อไดวามีการกระทำความผิด ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอรนั้นยังมิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาท่ี 

(๕) สั่งใหบุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอร
สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาท่ี 

(๖) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณท่ีใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปนหลักฐานเก่ียวกับการกระทำความผิด  
หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผูกระทำความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  
ท่ีเก่ียวของเทาท่ีจำเปนใหดวยก็ได 

(๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือสั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับการเขารหัสลับของ
ขอมูลคอมพิวเตอร ทำการถอดรหัสลับ หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาท่ีในการถอดรหัสลับดังกลาว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จำเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบรายละเอียดแหง
ความผิดและผูกระทำความผิด 
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เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ในบรรดาความผิดอาญาตอกฎหมายอื่นซึ่งไดใชระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ 
ที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรเปนองคประกอบหรือเปนสวนหนึ่งในการกระทำความผิดหรือมีขอมูลคอมพิวเตอร 
ที่เกี ่ยวของกับการกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น พนักงานสอบสวนอาจรองขอใหพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามวรรคหนึ่งดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได หรือหากปรากฏขอเท็จจริงดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่เนื่องจาก 
การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่รีบรวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานแลวแจงไปยัง
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการตอไป 

ใหผูไดรับการรองขอจากพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ดำเนินการตามคำรองขอ
โดยไมชักชา แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคำรองขอ หรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กำหนด 
ซึ่งตองไมนอยกวาเจ็ดวันและไมเกินสิบหาวัน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสมควร ตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาท่ี ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดระยะเวลาที่ตองดำเนินการที่เหมาะสมกับ
ประเภทของผูใหบริการก็ได 

มาตรา ๑๙๑๘  การใชอำนาจของพนักงานเจาหนาที ่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  
ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคำรองตอศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการตาม 
คำรอง  ทั้งนี้ คำรองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทำหรือกำลังจะกระทำการอยางหนึ่งอยางใด 
อันเปนความผิด เหตุที ่ตองใชอำนาจ ลักษณะของการกระทำความผิด รายละเอียดเกี ่ยวกับอุปกรณที ่ใช 
ในการกระทำความผิดและผูกระทำความผิด เทาที่สามารถจะระบุได ประกอบคำรองดวย ในการพิจารณาคำรอง 
ใหศาลพิจารณาคำรองดังกลาวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแลว กอนดำเนินการตามคำสั่งของศาล ใหพนักงานเจาหนาที่สงสำเนาบันทึก
เหตุอันควรเชื่อที่ทำใหตองใชอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบใหเจาของหรือผูครอบครอง
ระบบคอมพิวเตอรนั ้นไวเปนหลักฐาน แตถาไมมีเจาของหรือผู ครอบครองเครื ่องคอมพิวเตอรอยู  ณ ที ่นั้น  
ใหพนักงานเจาหนาท่ีสงมอบสำเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวในทันทีท่ีกระทำได 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผู เปนหัวหนาในการดำเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  
สงสำเนาบันทึกรายละเอียดการดำเนินการและเหตุผลแหงการดำเนินการใหศาลที่มีเขตอำนาจภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดำเนินการ เพ่ือเปนหลักฐาน 

การทำสำเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา ๑๘ (๔) ใหกระทำไดเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวา 
มีการกระทำความผิด และตองไมเปนอุปสรรคในการดำเนินกิจการของเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอร
นั้นเกินความจำเปน 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะตองสงมอบสำเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัด 
มอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลว พนักงานเจาหนาท่ีจะสั่งยึดหรืออายัดไว
เกินสามสิบวันมิได ในกรณีจำเปนท่ีตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น ใหยื่นคำรองตอศาลท่ีมีเขตอำนาจเพ่ือขอขยาย
เวลายึดหรืออายัดได แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั ้งเดียวหรือหลายครั ้งรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน  
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เมื่อหมดความจำเปนที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกำหนดเวลาดังกลาวแลวพนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบ
คอมพิวเตอรท่ียึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๐๑๙  ในกรณีที่มีการทำใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร ดังตอไปนี้ พนักงานเจาหนาท่ี 

โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคำรองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลที่มีเขตอำนาจขอใหมี 
คำสั่งระงับการทำใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอรได 

(๑) ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ขอมูลคอมพิวเตอรที ่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว 

ในภาค ๒ ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
(๓) ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือกฎหมายอ่ืน

ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรนั ้นมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเจาหนาท่ี 
ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดรองขอ 

ในกรณีท่ีมีการทำใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรจะมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที ่ยื ่นคำรองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลที ่มีเขตอำนาจขอใหมีคำสั ่งระงับการทำให
แพร หลายหร ือลบซ ึ ่ งข อม ูลคอมพิวเตอร น ั ้นออกจากระบบคอมพิวเตอร ได  ท ั ้ งน ี ้  ให นำบทบัญญัติ 
วาดวยคณะกรรมการที ่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธ ีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรโดยอนุโลม 

ใหรัฐมนตรีแตงตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคสองขึ ้นคณะหนึ่งหรือ 
หลายคณะ แตละคณะใหมีกรรมการจำนวนเกาคนซ่ึงสามในเกาคนตองมาจากผูแทนภาคเอกชนดานสิทธิมนุษยชน  
ดานสื ่อสารมวลชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือดานอื ่นที ่เกี ่ยวของ และใหกรรมการไดรับคาตอบแทน 
ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกำหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

การดำเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งใหระงับการทำใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง พนักงานเจาหนาที่จะทำการระงับการทำใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรนั ้นเองหรือ 
จะสั่งใหผูใหบริการระงับการทำใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได  ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีประกาศกำหนด
หลักเกณฑ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอร 
ของพนักงานเจาหนาที ่หรือผูใหบริการใหเปนไปในแนวทางเดียวกันโดยคำนึงถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยี 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เวนแตศาลจะมีคำสั่งเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที ่มีเหตุจำเปนเรงดวน พนักงานเจาหนาที ่จะยื ่นคำรองตามวรรคหนึ่งไปกอนที ่จะไดรับ
ความเห ็นชอบจากร ัฐมนตร ี หร ือพนักงานเจ าหนาที ่ โดยความเห ็นชอบของคณะกรรมการกลั ่นกรอง
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ขอมูลคอมพิวเตอรจะยื่นคำรองตามวรรคสองไปกอนท่ีรัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได แตท้ังนี้ ตองรายงานใหรัฐมนตรี
ทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคำสั่งไมพึงประสงค
รวมอยู ดวย พนักงานเจาหนาที ่อาจยื่นคำรองตอศาลที ่มีเขตอำนาจเพื ่อขอใหมีคำสั ่งหามจำหนายหรือ
เผยแพร   หร ือส ั ่งให เจ าของหร ือผ ู ครอบครองขอมูลคอมพิวเตอร น ั ้นระง ับการใช  ทำลาย หร ือแกไข
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได หรือจะกำหนดเงื่อนไขในการใช มีไวในครอบครอง หรือเผยแพรชุดคำสั่งไมพึงประสงค
ดังกลาวก็ได 

ชุดคำสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคำสั่งที่มีผลทำใหขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบ
คอมพิวเตอรหรือชุดคำสั ่งอื ่นเกิดความเสียหาย ถูกทำลาย ถูกแกไขเปลี ่ยนแปลงหรือเพิ ่มเติมขัดของหรือ 
ปฏิบัติงานไมตรงตามคำสั่ง หรือโดยประการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เวนแต เปนชุดคำสั่งไมพึงประสงค 
ที่อาจนำมาใชเพื่อปองกันหรือแกไขชุดคำสั่งดังกลาวขางตน  ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กำหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือรายละเอียดของชุดคำสั่งไมพึงประสงคซึ่งอาจนำมาใชเพื่อปองกันหรือแกไขชุดคำสั่ง
ไมพึงประสงคก็ได๒๐ 

มาตรา ๒๒๒๑  หามมิใหพนักงานเจาหนาที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผู ใช บริการที ่ไดมา 
ตามมาตรา ๑๘ ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทำเพื่อประโยชนในการดำเนินคดีกับผูกระทำความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผูกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสองหรือเพื่อประโยชน 
ในการดำเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี ่ยวกับการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบหรือกับพนักงานสอบสวนในสวน 
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยมิชอบหรือเปนการกระทำตามคำสั่งหรือที่ไดรับอนุญาต
จากศาล 

พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามปหรือ
ปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ  

มาตรา ๒๓๒๒  พนักงานเจาหนาที ่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
ผูใดกระทำโดยประมาทเปนเหตุใหผู อื ่นลวงรู ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูล 
ของผูใชบริการ ที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำ
ท้ังปรับ 

 
 ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒๑ มาตรา ๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒๒ มาตรา ๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๒๔๒๓  ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ 
ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีหรือพนักงานสอบสวนไดมาตามมาตรา ๑๘ และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ  

มาตรา ๒๕๒๔  ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมา
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือท่ีพนักงานสอบสวนไดมาตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐาน
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื ่นอันวาดวยการสืบพยานได  
แตตองเปนชนิดท่ีมิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ มีคำม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน 

มาตรา ๒๖  ผู ใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไว ไมนอยกวาเกาสิบวัน 
นับแตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจำเปน พนักงานเจาหนาท่ีจะสั่งใหผูใหบริการผูใดเก็บรักษา
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินสองปเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได๒๕ 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จำเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ
นับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเม่ือใด ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
มาตรา ๒๗  ผูใดไมปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีสั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ 

หรือไมปฏิบัติตามคำสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท และปรับเปนรายวันอีกไม
เกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง  

มาตรา ๒๘  การแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูและ
ความชำนาญเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

ผู ที ่ไดรับการแตงตั ้งเปนพนักงานเจาหนาที ่ตามพระราชบัญญัตินี ้ อาจไดรับคาตอบแทนพิเศษ 
ตามท่ีรัฐมนตรีกำหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง๒๖ 

ในการกำหนดใหไดรับคาตอบแทนพิเศษตองคำนึงถึงภาระหนาท่ี ความรูความเชี่ยวชาญ ความขาดแคลน 
ในการหาผูมาปฏิบัติหนาที่หรือมีการสูญเสียผูปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเปนจำนวนมากคุณภาพของงาน 
และการดำรงตนอยูในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมดวย๒๗  

 
 ๒๓ มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒๔ มาตรา ๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒๕ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒๖ มาตรา ๒๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตำรวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอำนาจรับคำรองทุกขหรือรับคำกลาวโทษ และ
มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการจับ ควบคุม คน การทำสำนวนสอบสวนและดำเนินคดีผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
บรรดาที่เปนอำนาจของพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจชั้นผูใหญ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดำเนินการตาม
อำนาจหนาท่ีตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผู กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแหงชาติและรัฐมนตรีม ีอำนาจรวมกัน 
กำหนดระเบียบเก่ียวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการตามวรรคสอง  

มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจำตัวตอบุคคลซ่ึงเก่ียวของ 
บัตรประจำตัวของพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๓๑๒๘  คาใชจายในเรื่องดังตอไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี

กำหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
(๑) การสืบสวน การแสวงหาขอมูล และรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การดำเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) และมาตรา ๒๐ 
(๓) การดำเนินการอื ่นใดอันจำเป นแกการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 

 
 ๒๘ มาตรา ๓๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปนสวน
สำคัญของการประกอบกิจการและการดำรงชีวิตของมนุษย หากมีผูกระทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอร
ไมสามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไวหรือทำใหการทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว หรือใชวิธีการใด ๆ 
เขาลวงรูขอมูล แกไข หรือทำลายขอมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอร
เพื ่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมกอใหเกิดความเสียหาย 
กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
สมควรกำหนดมาตรการเพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทำดังกลาว  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๙ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื ่อพนกำหนดหนึ ่งร อยยี ่สิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๒๐  บรรดาระเบียบหรือประกาศที ่ออกตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไป
เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีระเบียบหรือประกาศที่ตองออกตามพระราชบัญญัติวาดวย 
การกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ 

การดำเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดำเนินการไดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดำเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  

มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมตอการปองกันและ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในปจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซอน
มากขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและโดยที่มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีภารกิจในการกำหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
รวมท้ังการเฝาระวังและติดตามสถานการณดานความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับผูรักษาการตามกฎหมาย กำหนดฐานความผิดขึ้นใหม และ
แกไขเพิ ่มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั ้งบทกำหนดโทษของความผิดดังกลาว การปรับปรุงกระบวนการและ
หลักเกณฑในการระงับการทำใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอร ตลอดจนกำหนดใหมีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ ซ่ึงมีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 
 ๒๙ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๐ ก/หนา ๒๔/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
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พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพิ ่มเติมอำนาจหนาที ่ของพนักงานเจาหนาที ่ใหเหมาะสมยิ ่งขึ ้น  จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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กฎกระทรวง 

กําหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๑๙  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๔๑  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปตามแบบ  ทก.ยค.  ทายกฎกระทรวงนี้ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มั่น  พธัโนทัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 

 
 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 กฎกระทรวงกําหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๕ / ตอนท่ี ๘๘ ก / หนา ๔ / วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๑๙  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๔๑  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปตามแบบ  ทก.ยค.  ทายกฎกระทรวงนี้ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มั่น  พธัโนทัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 

 
 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 กฎกระทรวงกําหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๕ / ตอนท่ี ๘๘ ก / หนา ๔ / วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
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               หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร 
 
       เขียนท่ี ............................................... 
      วันท่ี .............................................................. 
  ขาพเจา ............................................. ตําแหนง ....................................... 
เลขท่ีบัตรประจําตัว ............................................. พนักงานเจาหนาท่ีผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แตงตั้งตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ พรอมดวยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ดังตอไปนี้ 
(๑) ........................................................... ตําแหนง .........................................................  
(๒) ........................................................... ตําแหนง .........................................................  
ไดทําการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรตามคําส่ังอนุญาตใหทําการยึดหรืออายัดของศาล ........................ 
เลขท่ี ............................ ลงวันท่ี .......................... เพ่ือประโยชนในการทราบรายละเอียดแหงความผิด
และผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สถานท่ียึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร บานเลขท่ี .............................. หมูท่ี ....................................... 
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ................................ ตําบล/แขวง ................................... 
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................................................. 
  ในการดําเนินการยึดหรืออายัด เนื่องจากปรากฏวามีระบบคอมพิวเตอรท่ีเช่ือวา ............... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
จึงไดยึดหรืออายัดไปเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ ดังมีรายการแสดงชื่อและจํานวนของส่ิงท่ียึดหรืออายัดไว
ท้ังหมด .......... รายการ ตามบัญชีทายหนังสือนี้ 
  บรรดาระบบคอมพิวเตอรหรือหลักฐานท่ียึดหรืออายัดไปนี้ หากทานประสงค 
จะตรวจสอบเพื่อดําเนินกิจการของทาน ขอใหทานติดตอไดท่ี ............................................................... 
....................................................................................................................................................... 
  พนักงานเจาหนาท่ีไดสอบถามเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรอยางสุภาพ 
ไมมีการขมขู และมิไดทําใหเกิดความเสียหายหรือบุบสลายซ่ึงทรัพยสินของบุคคลท่ีเก่ียวของ 
แตประการใด เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรไดอานขอความในหนังสือฉบับนี้และเขาใจ
ขอความดังกลาวดีแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานรับรองวาถูกตองและเปนความจริงตอหนา
พนักงานเจาหนาท่ีและพยานผูเขารวมยึดหรืออายัด  ท้ังนี้ พนักงานเจาหนาท่ีไดมอบสําเนาหนังสือ
แสดงการยึดหรืออายัดนี้ใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรแลว 
 

ลงช่ือ ............................................... พนักงานเจาหนาท่ีผูยึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... เจาของหรือผูครอบครอง 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... ผูนํายึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... พยานผูเขารวมยึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... พยานผูเขารวมยึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... พนักงานเจาหนาท่ีผูบันทึก 
       (..............................................) 

ทก.ยค. 
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               หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร 
 
       เขียนท่ี ............................................... 
      วันท่ี .............................................................. 
  ขาพเจา ............................................. ตําแหนง ....................................... 
เลขท่ีบัตรประจําตัว ............................................. พนักงานเจาหนาท่ีผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แตงตั้งตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ พรอมดวยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ดังตอไปนี้ 
(๑) ........................................................... ตําแหนง .........................................................  
(๒) ........................................................... ตําแหนง .........................................................  
ไดทําการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรตามคําส่ังอนุญาตใหทําการยึดหรืออายัดของศาล ........................ 
เลขท่ี ............................ ลงวันท่ี .......................... เพ่ือประโยชนในการทราบรายละเอียดแหงความผิด
และผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สถานท่ียึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร บานเลขท่ี .............................. หมูท่ี ....................................... 
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ................................ ตําบล/แขวง ................................... 
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................................................. 
  ในการดําเนินการยึดหรืออายัด เนื่องจากปรากฏวามีระบบคอมพิวเตอรท่ีเช่ือวา ............... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
จึงไดยึดหรืออายัดไปเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ ดังมีรายการแสดงชื่อและจํานวนของส่ิงท่ียึดหรืออายัดไว
ท้ังหมด .......... รายการ ตามบัญชีทายหนังสือนี้ 
  บรรดาระบบคอมพิวเตอรหรือหลักฐานท่ียึดหรืออายัดไปนี้ หากทานประสงค 
จะตรวจสอบเพื่อดําเนินกิจการของทาน ขอใหทานติดตอไดท่ี ............................................................... 
....................................................................................................................................................... 
  พนักงานเจาหนาท่ีไดสอบถามเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรอยางสุภาพ 
ไมมีการขมขู และมิไดทําใหเกิดความเสียหายหรือบุบสลายซ่ึงทรัพยสินของบุคคลท่ีเก่ียวของ 
แตประการใด เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรไดอานขอความในหนังสือฉบับนี้และเขาใจ
ขอความดังกลาวดีแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานรับรองวาถูกตองและเปนความจริงตอหนา
พนักงานเจาหนาท่ีและพยานผูเขารวมยึดหรืออายัด  ท้ังนี้ พนักงานเจาหนาท่ีไดมอบสําเนาหนังสือ
แสดงการยึดหรืออายัดนี้ใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรแลว 
 

ลงช่ือ ............................................... พนักงานเจาหนาท่ีผูยึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... เจาของหรือผูครอบครอง 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... ผูนํายึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... พยานผูเขารวมยึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... พยานผูเขารวมยึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... พนักงานเจาหนาท่ีผูบันทึก 
       (..............................................) 

ทก.ยค.  ๒
 

บัญชีแสดงรายละเอียดการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร

บัญชีลําดบัท่ี ........................ ยึดหรืออายดัเม่ือวนัท่ี ......................... เวลา ............... ถึงเวลา ............. 
บานเลขท่ี ................. หมูท่ี ............ ตรอก/ซอย ............................ ถนน .......................................... 
ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด .............................. 
 
พนักงานเจาหนาท่ีผูยึดหรืออายดั .............................................. เลขท่ีบัตรประจาํตวั .......................... 
โดยมี ............................................................................................................. เปนผูนํายดึหรืออายัด 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน เจาของ / ผูครอบครอง หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
และตามบัญชีรายละเอียดระบบคอมพิวเตอรท่ียึดหรืออายัด ตอทายบัญชีนี้อีก ........................... รายการ 

ทก.ยค. 



280สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

 ๓
 

 
บัญชีรายละเอียดระบบคอมพิวเตอรท่ียดึหรืออายัด

(ตอทายบญัชีแสดงรายละเอยีดการยดึหรืออายดัระบบคอมพิวเตอร) 
 

1. ประเภทอุปกรณคอมพิวเตอรท่ียึดหรืออายัด มีจํานวนท้ังหมด ................... เคร่ือง ไดแก 
1.1 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 

 
 
 
1.2 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 
 

ทก.ยค. 

 ๔ 
 
 
 

1.3 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 

 
 
 
1.4 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 
 

ทก.ยค. 
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 ๓
 

 
บัญชีรายละเอียดระบบคอมพิวเตอรท่ียดึหรืออายัด

(ตอทายบญัชีแสดงรายละเอยีดการยดึหรืออายดัระบบคอมพิวเตอร) 
 

1. ประเภทอุปกรณคอมพิวเตอรท่ียึดหรืออายัด มีจํานวนท้ังหมด ................... เคร่ือง ไดแก 
1.1 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 

 
 
 
1.2 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 
 

ทก.ยค. 

 ๔ 
 
 
 

1.3 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 

 
 
 
1.4 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 
 

ทก.ยค. 
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 ๕ 
 
 
2. ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

ทก.ยค. 
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 ๕ 
 
 
2. ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

ทก.ยค. หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้   คือ   โดยท่ีมาตรา   ๑๙   วรรคหก   
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติใหหนังสือแสดง
การยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
ของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง  หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยในปจจุบันการติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเล็กทรอนิกสเร่ิมเขาไปมีบทบาท
และทวีความสํ า คัญเพิ่ ม ข้ึนตามลํ า ดับตอระบบเศรษฐกิ จและคุณภาพชี วิตของประชาชน   
แตในขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยายวงกวาง  และทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น   ขอมูลจราจรทางคอมพิว เตอรนับเปนพยานหลักฐานสําคัญในการดํา เนินคดี   
อันเปนประโยชนอยางย่ิงตอการสืบสวน  สอบสวน  เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  จึงสมควรกําหนด 
ใหผูใหบริการมีหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖  วรรค  ๓  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนั้น  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร  จึงไดกําหนดหลักเกณฑไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รียกวา   “หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
ของผูใหบริการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ 

ตามประกาศนี้ 
ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผูใหบริการ”  หมายความวา   
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอร เน็ต   หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 

โดยประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น   

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเก่ียวกับการติดตอส่ือสารของระบบ

คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น  ๆ  ที่เก่ียวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจร 
ทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง / หนา ๕ / วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๕๐ 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง  หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยในปจจุบันการติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเล็กทรอนิกสเร่ิมเขาไปมีบทบาท
และทวีความสํ า คัญเพิ่ ม ข้ึนตามลํ า ดับตอระบบเศรษฐกิ จและคุณภาพชี วิตของประชาชน   
แตในขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยายวงกวาง  และทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น   ขอมูลจราจรทางคอมพิว เตอรนับเปนพยานหลักฐานสําคัญในการดํา เนินคดี   
อันเปนประโยชนอยางย่ิงตอการสืบสวน  สอบสวน  เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  จึงสมควรกําหนด 
ใหผูใหบริการมีหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖  วรรค  ๓  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนั้น  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร  จึงไดกําหนดหลักเกณฑไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รียกวา   “หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
ของผูใหบริการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ 

ตามประกาศนี้ 
ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผูใหบริการ”  หมายความวา   
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอร เน็ต   หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 

โดยประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น   

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเก่ียวกับการติดตอส่ือสารของระบบ

คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น  ๆ  ที่เก่ียวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจร 
ทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง / หนา ๕ / วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๕๐ 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน  
โดยไดมีการกําหนด  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ
ทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ  

“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 
ขอ ๕ ภายใตบังคับของมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐   ประเภทของผูใหบริการซ่ึงมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรแบงได  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการแกบุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 
โดยประการอื่น  ทั้งนี้  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง 
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น  สามารถจําแนกได  ๔  ประเภท  ดังนี้ 

 ก.  ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง  (Telecommunication  
and  Broadcast  Carrier)  ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ข.  ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร  (Access  Service  Provider)  
ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ค.  ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร  หรือใหเชาบริการโปรแกรมประยุกตตาง  ๆ   
(Host  Service  Provider)  ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ง.  ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต  ดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้   
(๒) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลตาม  (๑)  

(Content  Service  Provider)  เชน  ผูใหบริการขอมูลคอมพิวเตอรผานแอพพลิเคชั่นตาง  ๆ  (Application  
Service  Provider)  ประกอบดวยผูใหบริการดังภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่ผูใหบริการตองเก็บรักษา  ปรากฏดังภาคผนวก  ข.  
แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๗ ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ดังนี้ 
(๑) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ก.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๑   
(๒) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ข.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๒  

ตามประเภท  ชนิดและหนาที่การใหบริการ 
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 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ค.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๒  
ตามประเภท  ชนิดและหนาที่การใหบริการ   

(๔) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ง.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๓ 
(๕) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๒)  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๔ 
ทั้งนี้  ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรตามภาคผนวกตาง  ๆ  ที่กลาวไปขางตนนั้น  ใหผูใหบริการ

เก็บเพียงเฉพาะในสวนที่เปนขอมูลจราจรที่เกิดจากสวนที่เก่ียวของกับบริการของตนเทานั้น  
ขอ ๘ การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ผูใหบริการตองใชวิธีการที่มั่นคง

ปลอดภัย  ดังตอไปนี้ 
(๑) เก็บในส่ือ  (Media)  ที่สามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง  (Integrity)  และระบุ

ตัวบุคคล  (Identification)  ที่เขาถึงส่ือดังกลาวได   
(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ  และกําหนดชั้นความลับในการเขาถึง

ขอมูลดังกลาว  เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล  และไมใหผู ดูแลระบบสามารถแกไขขอมูลที่ 
เก็บรักษาไว  เชน  การเก็บไวใน  Centralized  Log  Server  หรือการทํา  Data  Archiving  หรือทํา  Data  
Hashing  เปนตน  เวนแต  ผูมีหนาที่เก่ียวของที่เจาของหรือผูบริหารองคกร  กําหนดใหสามารถเขาถึง
ขอมูลดังกลาวได  เชน  ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร  (IT  Auditor)  หรือบุคคลที่องคกร
มอบหมาย  เปนตน  รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) จัดใหมีผูมีหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับการแตงต้ัง 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อใหการสงมอบ
ขอมูลนั้น  เปนไปดวยความรวดเร็ว   

(๔) ในการเก็บขอมูลจราจรนั้น  ตองสามารถระบุรายละเอียดผูใชบริการเปนรายบุคคลได  
(Identification  and  Authentication)  เชน  ลักษณะการใชบริการ  Proxy  Server,  Network  Address  
Translation  (NAT)  หรือ  Proxy  Cache  หรือ  Cache  Engine  หรือบริการ  Free  Internet  หรือ  บริการ  1222  
หรือ  Wi-Fi  Hotspot  ตองสามารถระบุตัวตนของผูใชบริการเปนรายบุคคลไดจริง   

(๕) ในกรณีที่ผูใหบริการประเภทหนึ่งประเภทใด  ในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ขางตน  ไดใหบริการ
ในนามตนเอง  แตบริการดังกลาวเปนบริการที่ใชระบบของผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลที่สาม  เปนเหตุให
ผูใหบริการในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ไมสามารถรูไดวา  ผูใชบริการที่เขามาในระบบนั้นเปนใคร  ผูใหบริการ
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 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

เชนวานั้นตองดําเนินการใหมีวิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคล  (Identification  and  Authentication)   
ของผูใชบริการผานบริการของตนเองดวย 

ขอ ๙ เพื่อใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริงผูใหบริการตองต้ังนาฬิกา
ของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล  (Stratum  0)  โดยผิดพลาดไมเกิน  ๑๐  มิลลิวินาที 

ขอ ๑๐ ผูใหบริการซ่ึงมีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามขอ  ๗  เร่ิมเก็บขอมูล
ดังกลาวตามลําดับ  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ก.  เร่ิมเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนสามสิบวัน
นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ใหผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ข.  เฉพาะผูใหบริการเครือขายสาธารณะหรือผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต  (ISP)  เร่ิมเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการอื่นนอกจากที่กลาวมาในขอ  ๑๐  (๑)  และขอ  ๑๐  (๒)  ขางตน  ใหเร่ิมเก็บขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สิทธิชัย  โภไคยอุดม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติ 
ของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) 
  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง / หนา ๙ / วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๐ 
 

แกไขเพิ่มเติมโดย 
 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติ 

ของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เลม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๙๖ ง / หนา ๑๓ /  
วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

 เริ่มบังคับใช : วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาท่ี 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

 เพ่ือใหการแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความชัดเจนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงไดกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ขอ ๒ พนักงานเจาหนาท่ี ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีความรูและความชํานาญเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 
 (๒ )  สํ าเร็ จการศึกษาไม น อยกว าระดับปริญญาตรี ทางวิ ศวกรรมศาสตร  วิ ทยาศาสตร   
วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร 
 (๓) ผานการอบรมทางดานความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security) 
สืบสวน สอบสวน และการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics) ตามภาคผนวก 
ทายประกาศนี้ และ 
 (๔) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

ก. รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสองปในตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานท่ีเปนขอมูลคอมพิวเตอรหรือพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส 

ข. สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒ (๒) ในระดับปริญญาตรี และมีประสบการณท่ีเปนประโยชน 
ตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสี่ป 

ค. สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒ (๒) ในระดับปริญญาโท หรือสอบไลไดเปนเนติบัณฑิต  
ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และมีประสบการณท่ีเปนประโยชน 
ตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสามป 

ง. สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒ (๒) ในระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณท่ีเปนประโยชน 
ตอการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสองป 
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ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาท่ี 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

 เพ่ือใหการแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความชัดเจนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงไดกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ขอ ๒ พนักงานเจาหนาท่ี ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีความรูและความชํานาญเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 
 (๒ )  สํ าเร็ จการศึกษาไม น อยกว าระดับปริญญาตรี ทางวิ ศวกรรมศาสตร  วิ ทยาศาสตร   
วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร หรือรัฐประศาสนศาสตร 
 (๓) ผานการอบรมทางดานความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security) 
สืบสวน สอบสวน และการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics) ตามภาคผนวก 
ทายประกาศนี้ และ 
 (๔) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

ก. รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสองปในตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานท่ีเปนขอมูลคอมพิวเตอรหรือพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส 

ข. สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒ (๒) ในระดับปริญญาตรี และมีประสบการณท่ีเปนประโยชน 
ตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสี่ป 

ค. สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒ (๒) ในระดับปริญญาโท หรือสอบไลไดเปนเนติบัณฑิต  
ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และมีประสบการณท่ีเปนประโยชน 
ตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสามป 

ง. สําเร็จการศึกษาตามขอ ๒ (๒) ในระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณท่ีเปนประโยชน 
ตอการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสองป 



304สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

จ. เปนบุคคลท่ีทํางานเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การตรวจพิสูจน
หลักฐานทางคอมพิวเตอร  หรือมีประสบการณในการดําเนินคดีเ ก่ียวกับการกระทําความผิด 
ทางคอมพิวเตอรไมนอยกวาสองป 

 ขอ ๓ ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการในการสืบสวนและสอบสวน 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร จําเปนตองมีบุคลากรซ่ึงมีความรู ความชํานาญ หรือประสบการณสูง
เพ่ือดําเนินการสืบสวนและสอบสวนการกระทําผิดหรือคดีเชนวานั้น หรือเปนบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลน 
รัฐมนตรีอาจยกเวนคุณสมบัติตามขอ ๒ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนสําหรับการบรรจุและแตงต้ังบุคคลใด 
เปนการเฉพาะก็ได 
 ขอ ๔ การแตงต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาท่ีใหแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัต ิ
ตามขอ ๒ หรือขอ ๓ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการประเมินความรูความสามารถหรือทดสอบตามหลักสูตร
และหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 การแตงต้ังบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ีดํารงตําแหนง 
ในวาระคราวละ ๔ ป๑ 
 การแตงตั้งและการพนจากตําแหนงของพนักงานเจาหนาท่ีใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒ 

 ขอ ๕ พนักงานเจาหนาท่ีตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑) เปนบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ 
 (๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษา  
พรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 (๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 (๔) ถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทําผิดวินัย
หรือรัฐมนตรใีหออกจากการเปนพนักงานเจาหนาท่ี เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจรติ
ตอหนาท่ีหรือหยอนความสามารถ 
 (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดท่ีกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๖) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือ 
มีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

 ขอ ๖ พนักงานเจาหนาท่ีพนจากตําแหนงเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
                                                           
 ๑ ขอ ๔ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒ ขอ ๔ วรรคสาม เพิ่มโดยประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตวิาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกับคอมพวิเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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จ. เปนบุคคลท่ีทํางานเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การตรวจพิสูจน
หลักฐานทางคอมพิวเตอร  หรือมีประสบการณในการดําเนินคดีเ ก่ียวกับการกระทําความผิด 
ทางคอมพิวเตอรไมนอยกวาสองป 

 ขอ ๓ ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการในการสืบสวนและสอบสวน 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร จําเปนตองมีบุคลากรซ่ึงมีความรู ความชํานาญ หรือประสบการณสูง
เพ่ือดําเนินการสืบสวนและสอบสวนการกระทําผิดหรือคดีเชนวานั้น หรือเปนบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลน 
รัฐมนตรีอาจยกเวนคุณสมบัติตามขอ ๒ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนสําหรับการบรรจุและแตงต้ังบุคคลใด 
เปนการเฉพาะก็ได 
 ขอ ๔ การแตงต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาท่ีใหแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัต ิ
ตามขอ ๒ หรือขอ ๓ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการประเมินความรูความสามารถหรือทดสอบตามหลักสูตร
และหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 การแตงต้ังบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ีดํารงตําแหนง 
ในวาระคราวละ ๔ ป๑ 
 การแตงตั้งและการพนจากตําแหนงของพนักงานเจาหนาท่ีใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒ 

 ขอ ๕ พนักงานเจาหนาท่ีตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (๑) เปนบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ 
 (๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษา  
พรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 (๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 (๔) ถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทําผิดวินัย
หรือรัฐมนตรใีหออกจากการเปนพนักงานเจาหนาท่ี เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจรติ
ตอหนาท่ีหรือหยอนความสามารถ 
 (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดท่ีกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๖) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือ 
มีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

 ขอ ๖ พนักงานเจาหนาท่ีพนจากตําแหนงเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
                                                           
 ๑ ขอ ๔ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒ ขอ ๔ วรรคสาม เพิ่มโดยประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตวิาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกับคอมพวิเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 (๓) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕ 
 (๕) รัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาท่ี หรือหยอน
ความสามารถ 
 (๖) ครบวาระการดำรงตำแหนง 

 ขอ ๗๓ ประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           สิทธิชัย โภไคยอุดม 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หนา ๙/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
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ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เรื ่อง หลักเกณฑเกี ่ยวกับคุณสมบัติของ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๔ 

 ขอขอขอขอ    ๒๒๒๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙๖ ง/หนา ๑๓/๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 



307สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เรื ่อง หลักเกณฑเกี ่ยวกับคุณสมบัติของ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๔ 

 ขอขอขอขอ    ๒๒๒๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙๖ ง/หนา ๑๓/๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

ภาคผนวก 
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

………………………………………….. 
 

 ผูท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองผานการอบรมดานจริยธรรม สืบสวน สอบสวน ความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ (Information Security) และการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer 
Forensics) แลวแตกรณี ดังตอไปนี้ 

 ๑. หลักสูตรมาตรฐานสากล (International Standard Courses) 
วัตถุประสงค : เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดอบรมใหกับบุคคลซ่ึงจะไดรับการแตงต้ังเปน

พนักงานเจาหนาท่ีในกรณีท่ัวไป (หลักสูตรเต็มเวลาประมาณ ๑ เดือน ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ท้ังนี้  
ไมรวมดานท่ีสาม ข. และดานท่ีสี่ ข. ซ่ึงเปนหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง) 

เนื้อหาหลักสูตรท่ีอบรม : 

ดานแรก   การอบรมดานจริยธรรม/จรรยาบรรณท่ีพึงมีในบทบาทและ 
 อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 

 
ดานท่ีสอง  ความรูพ้ืนฐานดานการสืบสวนและสอบสวนเพ่ือการบังคับใชกฎหมาย  

(Law Enforcement) 

ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ) 
Compulsory Course 

๑. กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
๒. กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 
๓. รูปแบบการกระทําความผิดและกรณีศึกษา (Case Studies) 
๔. การสืบสวนทางเทคนิค เชน การตรวจสอบหมายเลข IP Address หรือแหลงท่ีมาของ 

การกระทําความผิด การขอขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) จากผูใหบริการ  
การวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูล/พยานหลักฐานขางตน 
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ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ) 
Compulsory Course 

๕. 
 

แนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดี/การทําสํานวนคดี เชน การรองทุกขกลาวโทษ (การแจงความ) 
การประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การรวบรวมพยานหลักฐาน และแสวงหา
ขอเท็จจริง การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การยื่นคํารองตอศาล การยึดอายัดและคืนพยานหลักฐาน 
การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐานใหคงความนาเชื่อถือในกระบวนการ 
การเปรียบเทียบปรับและการดําเนินคดี เปนตน 

๖. การบริหารจัดการคดีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ดานท่ีสาม  ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security) 

 ก. เนื้อหาหลักสูตรภาคบังคับสําหรับพนักงานเจาหนาท่ี 

ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ) 
Compulsory Course 

๑. General security concepts 
๒. Security Architecture 
๓. Access Controls 
๔. Applications Security 
๕. Operation Security 
๖. Security Management 
๗. Cryptography 
๘. Physical Security 
๙. Telecommunications and Network Security 

๑๐. Business Continuity Planning 
๑๑. Law, Investigations, and Ethics 

 
 ข. หลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศข้ันสูง (Advanced  

       Information Security Course) สาํหรับพนักงานเจาหนาท่ีสายผูเชี่ยวชาญ 
       ดานเทคนิค 

ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ความชํานาญเฉพาะทาง) 
๑. Audit and Monitoring 
๒. Risk, Response and Recovery 
๓. Malicious Code Analysis 
๔. Vulnerabilities Assessment & Penetration Testing 
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ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ) 
Compulsory Course 

๕. 
 

แนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดี/การทําสํานวนคดี เชน การรองทุกขกลาวโทษ (การแจงความ) 
การประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การรวบรวมพยานหลักฐาน และแสวงหา
ขอเท็จจริง การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การยื่นคํารองตอศาล การยึดอายัดและคืนพยานหลักฐาน 
การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐานใหคงความนาเชื่อถือในกระบวนการ 
การเปรียบเทียบปรับและการดําเนินคดี เปนตน 

๖. การบริหารจัดการคดีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ดานท่ีสาม  ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security) 

 ก. เนื้อหาหลักสูตรภาคบังคับสําหรับพนักงานเจาหนาท่ี 

ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ) 
Compulsory Course 

๑. General security concepts 
๒. Security Architecture 
๓. Access Controls 
๔. Applications Security 
๕. Operation Security 
๖. Security Management 
๗. Cryptography 
๘. Physical Security 
๙. Telecommunications and Network Security 

๑๐. Business Continuity Planning 
๑๑. Law, Investigations, and Ethics 

 
 ข. หลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศข้ันสูง (Advanced  

       Information Security Course) สาํหรับพนักงานเจาหนาท่ีสายผูเชี่ยวชาญ 
       ดานเทคนิค 

ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ความชํานาญเฉพาะทาง) 
๑. Audit and Monitoring 
๒. Risk, Response and Recovery 
๓. Malicious Code Analysis 
๔. Vulnerabilities Assessment & Penetration Testing 

 

ดานท่ีสี่  การพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics) 
ก. ความรูดานการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics)  

ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ) 
Compulsory Course 

๑. The needs for Computer Forensics 
๒. Principles of Computer Forensics and Digital/Electronic Evidence 
๓. Crime scene, Digital/Electronic Evidence and Chain of Custody 
๔. Capturing the Data Image and Volatile Data 
๕. Extracting Information from Captured Data 
๖. Breaking Password and Encryption 
๗. Using Computer Forensics Tools 
๘. Investigation and Interrogation 
๙. Digital/Electronic Evidence Analysis and Synthesis 

๑๐. Testify in Court, Admissibility requirements 
๑๑. Different between Computer Forensics and Network/Internet Forensics 
๑๒. Network/Internet Forensics 
๑๓. Using Network/Internet Forensics Tools 

 
ข. ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร 

      (Professional Computer Forensics และ Certified Forensic Computer 
      Examiner (CFCE)) 

ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ความชํานาญเฉพาะทาง) 
๑. Using Computer Forensic Tools เชน Encase, Forensics Toolkits, ILook 
๒. Using Network / Internet Forensic Tools เชน Encase Field Intelligence Model 

(FIM) 
๓. Wireless Forensic Tools เชน Netstumbler, Kismet, Aircrack 
๔. Using Handheld Forensics Tools (Cell & PDA) Paraben, MobilEdit, Vogon 
๕. Cryptology ไดแก Cryptography และ Cryptanalysis 
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 ๒. หลักสูตรเรงรัด (Intensive Courses) (๕ วัน) 
วัตถุประสงค : เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการอบรมระยะสั้นแบบเรงรัดใหกับบุคคลซ่ึงจะ

ไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาท่ีในกรณีพิเศษ ซ่ึงไดรับการยกเวนตามหลักเกณฑในการกําหนด
คุณสมบัติของพนักงานเจาหนาท่ีตามปกติท่ัวไป 

 เนื้อหาหลักสูตรท่ีอบรม : 
ดานแรก  การอบรมดานจริยธรรม/จรรยาบรรณท่ีพึงมีในบทบาทและอํานาจหนาท่ีของ

 พนักงานเจาหนาท่ี 
 

 ดานท่ีสอง  ความรูพ้ืนฐานดานการสืบสวนและสอบสวนเพ่ือการบังคับใชกฎหมาย 
  (Law Enforcement) 

ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ) 
Compulsory Course 

๑. กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
๒. กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 
๓. รูปแบบการกระทําความผิดและกรณีศึกษา (Case Studies) 
๔. การสืบสวนทางเทคนิค เชน การตรวจสอบหมายเลข IP Address หรือแหลงท่ีมาของ 

การกระทําความผิด การขอขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) จากผูใหบริการ  
การวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูล/ พยานหลักฐานขางตน 

๕. แนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดี/การทําสํานวนคดี เชน การรองทุกขกลาวโทษ (การแจงความ) 
การประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การรวบรวมพยาน หลักฐาน และแสวงหา
ขอเท็จจริง การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การยื่นคํารองตอศาล การยึดอายัดและคืนพยานหลักฐาน 
การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐานใหคงความนาเชื่อถือในกระบวนการ 
การเปรียบเทียบปรับและการดําเนินคดี เปนตน 

๖. การบริหารจัดการคดีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ดานท่ีสาม  การพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics) 

ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ) 
Compulsory Course 

๑. The needs for Computer Forensics 
๒. Principles of Computer Forensics and Digital/Electronic Evidence 
๓. Crime scene, Digital/Electronic Evidence and Chain of Custody 
๔. Capturing the Data Image and Volatile Data 
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 ๒. หลักสูตรเรงรัด (Intensive Courses) (๕ วัน) 
วัตถุประสงค : เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการอบรมระยะสั้นแบบเรงรัดใหกับบุคคลซ่ึงจะ

ไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาท่ีในกรณีพิเศษ ซ่ึงไดรับการยกเวนตามหลักเกณฑในการกําหนด
คุณสมบัติของพนักงานเจาหนาท่ีตามปกติท่ัวไป 

 เนื้อหาหลักสูตรท่ีอบรม : 
ดานแรก  การอบรมดานจริยธรรม/จรรยาบรรณท่ีพึงมีในบทบาทและอํานาจหนาท่ีของ

 พนักงานเจาหนาท่ี 
 

 ดานท่ีสอง  ความรูพ้ืนฐานดานการสืบสวนและสอบสวนเพ่ือการบังคับใชกฎหมาย 
  (Law Enforcement) 

ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ) 
Compulsory Course 

๑. กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
๒. กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 
๓. รูปแบบการกระทําความผิดและกรณีศึกษา (Case Studies) 
๔. การสืบสวนทางเทคนิค เชน การตรวจสอบหมายเลข IP Address หรือแหลงท่ีมาของ 

การกระทําความผิด การขอขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) จากผูใหบริการ  
การวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูล/ พยานหลักฐานขางตน 

๕. แนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดี/การทําสํานวนคดี เชน การรองทุกขกลาวโทษ (การแจงความ) 
การประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การรวบรวมพยาน หลักฐาน และแสวงหา
ขอเท็จจริง การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การยื่นคํารองตอศาล การยึดอายัดและคืนพยานหลักฐาน 
การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐานใหคงความนาเชื่อถือในกระบวนการ 
การเปรียบเทียบปรับและการดําเนินคดี เปนตน 

๖. การบริหารจัดการคดีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ดานท่ีสาม  การพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics) 

ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ) 
Compulsory Course 

๑. The needs for Computer Forensics 
๒. Principles of Computer Forensics and Digital/Electronic Evidence 
๓. Crime scene, Digital/Electronic Evidence and Chain of Custody 
๔. Capturing the Data Image and Volatile Data 

ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ภาคบังคับ) 
Compulsory Course 

๕. Extracting Information from Captured Data 
๖. Breaking Password and Encryption 
๗. Using Computer Forensics Tools 
๘. Investigation and Interrogation 
๙. Digital/Electronic Evidence Analysis and Synthesis 

๑๐. Testify in Court, Admissibility requirements 
๑๑. Different between Computer Forensics and Network/Internet Forensics 
๑๒. Network/Internet Forensics 
๑๓. Using Network/Internet Forensics Tools 
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ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง / หนา ๑๒ / วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๐ 
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 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร  พ .ศ .  ๒๕๕๐   รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหมีพื้นสีขาว  ขนาดและลักษณะตามแบบ 
ทายประกาศนี้ 

ขอ ๒ ใหปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปนผูออกบัตรประจําตัว 
พนักงานเจาหนาที่ 

ขอ ๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัว  พรอมกับแนบรูปถายไมเกินหกเดือน 
กอนวันย่ืนคําขอมีบัตร  ขนาด  ๒.๕  x  ๓  เซนติเมตร  คร่ึงตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  แตงเคร่ืองแบบ 
ปฏิบัติราชการหรือเคร่ืองแบบพิธีการหรือแตงกายสุภาพ  จํานวน  ๒  รูป  ตอสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขอ ๔ คําขอมีบัตรตามขอ  ๓  ใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้ 
ขอ ๕ บัตรประจําตัวตามประกาศนี้  ใหใชไดส่ีปนับแตวันออกบัตร 
ขอ ๖ เมื่อไดออกบัตรประจําตัวใหแกผูใด  ใหผูออกบัตรประจําตัวจัดใหมีสําเนาขอความ 

และรายการบัตรประจําตัวซ่ึงติดรูปถายของผูนั้นไวดวยหนึ่งฉบับ  และเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขอ ๗ การออกบัตรประจําตัว   ในกรณีบัตรประจําตัวหมดอายุ   สูญหายหรือชํารุด 
ในสาระสําคัญ  หรือผูถือบัตรประจําตัวนั้นไดยายสังกัด  ใหนําความในขอ  ๑  ขอ  ๒  ขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๕  
และขอ  ๖  มาบังคับใชโดยอนุโลม   

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง / หนา ๑๒ / วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๐ 
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 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๘ ผูใดไดรับบัตรประจําตัวใหม  หรือผูถือบัตรไมมีสิทธิใชบัตรประจําตัวนั้นตอไป   
ใหคืนบัตรตอสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยพลัน  ในวันที่ไดรับ
บัตรประจําตัวใหมหรือไมมีสิทธิใชบัตรประจําตัวนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สิทธิชัย  โภไคยอุดม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

แบบคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

        เขียนที่………………………………...... 
       วันที่............เดือน......................พ.ศ................. 

 ขาพเจา.........................................................เกิดวันที่........เดือน........................พ.ศ...................
อายุ..........ป  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..............................................................................................
มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่................ซอย.........................ถนน..............................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท................................โทรศัพทมือถือ......................................... 

ที่อยูตามภูมิลําเนา บานเลขที่......................ซอย.........................ถนน......................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย..............................  

 หนวยงาน........................................................................................................................... 

ทําคําขอย่ืนตอปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือขอมีบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที ่ตามพระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.๒๕๕๐  และไดแนบรูป
ถายสองรูปมาพรอมกับคําขอนี้แลว 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
        
      (ลายมือชื่อ).......................................ผูทําคําขอ 
                 (...........................................) 
 
 
 
  ลงชื่อ ......................................... 
  ตําแหนง...................................... 
  (ผูบังคับบัญชา ผูใหความยินยอม) 
    (......./..................../.........)  
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แบบคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

        เขียนที่………………………………...... 
       วันที่............เดือน......................พ.ศ................. 

 ขาพเจา.........................................................เกิดวันที่........เดือน........................พ.ศ...................
อายุ..........ป  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..............................................................................................
มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่................ซอย.........................ถนน..............................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท................................โทรศัพทมือถือ......................................... 

ที่อยูตามภูมิลําเนา บานเลขที่......................ซอย.........................ถนน......................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย..............................  

 หนวยงาน........................................................................................................................... 

ทําคําขอย่ืนตอปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือขอมีบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที ่ตามพระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.๒๕๕๐  และไดแนบรูป
ถายสองรูปมาพรอมกับคําขอนี้แลว 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
        
      (ลายมือชื่อ).......................................ผูทําคําขอ 
                 (...........................................) 
 
 
 
  ลงชื่อ ......................................... 
  ตําแหนง...................................... 
  (ผูบังคับบัญชา ผูใหความยินยอม) 
    (......./..................../.........)  
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แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 
 

                      ดานหนา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ดานหลัง 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
(1) ดานหนาบัตรแสดงขอมูลผูถือบัตรไดแก ชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษ หมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน ชื่อหนวยงานตนสงักัด ภาพถาย ลายมือชื่อผูถือบัตร และแสดงเลขที่บัตรพรอม
วันที่ออกและวันที่หมดอายุ 

(2) ดานหนาบัตรมตีราครฑุสีแดง เปนวงกลมสองวงซอนกัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 ซม. 
วงใน 2.5 ซม. ลอมครุฑขนาดตัวครฑุ 2 ซม. ระหวางวงนอกและวงใน ใหมีอักษรไทยระบุ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูขอบลางของตรา 

(3) ดานหลังมีแถบแมเหล็กสําหรับบรรจุขอมูล 
(4) ดานหลังระบุวาเปนบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญตัิฯ  
(5) ดานหลังบัตรดานลางมีขอความระบุวาหากเก็บบัตรนีไ้ดกรุณาสงคืนกระทรวงฯ หรือโทร. 

1111 
 

  ติดรูปถาย 
   ขนาด 
2.5 X 3 ซม. 

                                   เลขที่..................... 
    ชื่อ.......................................................... 
Name…………………………………………… 
หนวยงาน.................................................... 
.................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน................................. 

 .................................................... 
       ตําแหนง....................................... 
                  ผูออกบัตร 
วันออกบัตร..../...../.....บัตรหมดอายุ.../.../.. 
 

 ............................. 
ลายมือชื่อผูถือบัตร 

ยาว 8.5  ซม. 

กวาง  5.4  ซม. 

 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แถบแมเหล็ก 

หากเก็บบัตรนี้ไดกรุณาสงคืนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ โทร. 1111 
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ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง ลักษณะและวิธีการสง และลักษณะและปริมาณของขอมลู 
ความถ่ีและวิธีการสง ซึ่งไมเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ 

แกผูรับ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ลักษณะและวิธีการสง และลักษณะและปริมาณ 
ของขอมูล ความถ่ีและวิธีการสง ซ่ึงไมเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง / หนา ๑ / วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ผูรักษาการ 
 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง  ลักษณะและวิธีการส่ง  และลักษณะและปริมาณของข้อมูล  ความถี่และวิธีการส่ง 

ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดลักษณะและวิธีการส่ง  และลักษณะและปริมาณของข้อมูล  ความถี่  
และวิธีการส่งคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เร่ือง  ลักษณะ  
และวิธีการส่ง  และลักษณะและปริมาณของข้อมูล  ความถ่ีและวิธีการส่งซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความ  
เดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์”  หมายความว่า  ข้อมูล  ข้อความ  คําส่ัง  ชุดคําสั่ง  หรือส่ิงอื่นใดบรรดา 

ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้  และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย   

“ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Address)”  หมายความว่า  (๑)  ที่อยู่ปลายทาง  
(destination)  ที่ใช้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail  address)  หรือ  (๒)  ที่อยู่ปลายทางบน
อินเทอร์เน็ตที่ใช้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์  (IP  Address  of  computer  data)  ซึ่งที่อยู่ดังกล่าวอาจ
ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้  (Username)  ชื่อผู้รับข้อมูล  (Recipient’s   name)   หรือกล่องจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail  box)  ของผู้รับข้อมูลรวมถึงเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต  (IP  Address)  
ของผู้รับข้อมูลซึ่งที่อยู่ดังกล่าวสามารถอ้างอิงถึงชื่อโดเมน  (Domain  Name)  ปลายทาง  หรือที่อยู่ปลายทาง 
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้  ไม่ว่าที่อยู่ดังกล่าวนั้น 
จะปรากฏให้เห็นหรือไม่ก็ตาม 

“ผู้รับข้อมูล”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งผู้ส่งขอ้มูลประสงค์จะส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ให้และได้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ทั้งน้ี  ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็น
สื่อกลางสําหรับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ลักษณะและวิธีการสง และลักษณะและปริมาณ 
ของขอมูล ความถ่ีและวิธีการสง ซ่ึงไมเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง / หนา ๑ / วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ผูรักษาการ 
 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

“ผู้ส่งข้อมูล”  หมายความว่า  บุคคลที่มีเจตนาส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ในเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในทางการค้า  ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายสินค้าหรือบริการ  การลงทุน   
หรืออสังหาริมทรัพย์ใด ๆ  รวมถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น  (Application)  หรือ 
ผู้ให้บริการประเภทส่ือสังคมออนไลน์  (Social  Media)  ที่โฆษณา  หรือสนับสนุนการส่งข้อมูล 
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคมท่ีเป็นส่ือกลางสําหรับ 
การส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น  
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ   
หรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล  หรือบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการของรัฐ   
ไม่ว่าในการใด ๆ   

“อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน  ไฟฟ้า  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง  วิธีการทางแม่เหล็ก  
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ  เช่นว่านั้น 

ข้อ ๔ การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูล 

(๑) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อหรือเป็นหลักฐานในการทํา
นิติกรรมสัญญา  (transactional)   ที่คู่สัญญาได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  หรือการส่งข้อมูลที่ผู้รับ
ข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลส่งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือเพื่อแสดงความสัมพันธ์หรือนิติสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน  
(relationship)  ในทางกฎหมาย  ได้แก่การกระทําที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อยืนยันการชําระหนี้  
หรือการกระทําการใด ๆ  ที่เป็นส่วนหน่ึงของการทํานิติกรรมในเชิงพาณิชย์  (commercial  transaction)  
ซึ่งผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงเข้าทํานิติกรรมสัญญาดังกล่าวแล้ว   

 (ข) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อประกอบการใช้สิทธิ
เรียกร้องในทางกฎหมายหรือชําระหนี้ทางกฎหมายหรือการส่งข้อมูลเพื่อเข้าทํานิติกรรมสัญญาตามแบบ
หรือเง่ือนไขอื่นใดที่กฎหมายกําหนด  ซึ่งผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงเข้าทํานิติกรรมดังกล่าวแล้ว   

 (ค) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้คํารับรอง  (warranty)  
เรียกคืนสินค้าหรือบริการ  (recall)  เนื่องจากความชํารุดบกพร่องหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม  
หรือความปลอดภัยหรือมาตรฐานของสินค้าและบริการ  (safety)  หรือข้อมูลที่เก่ียวกับหลักประกันเก่ียวกับ
สินค้าหรือบริการ  (security)   

 (ง) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมข้อกําหนดเง่ือนไขเดิมในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ  การบริการสมาชิก  การลงทะเบียนเพื่อรับบริการ  
หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมความสัมพันธ์ในทางนิติกรรมสัญญาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  ตามกฎหมาย   
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 (จ) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวกับนิติสัมพันธ์ที่เกิดจาก
สัญญาจ้างแรงงาน  สัญญาจ้างทําของหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูล 
ที่ตกลงกันแล้ว   

 (ฉ) การส่งมอบสินค้าและบริการตามที่ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลตกลงกันไว้ล่วงหน้า  
เช่น  การเป็นสมาชิก  หรือสมัครเป็นผู้ใช้บริการต่าง  ๆ ที่ถูกกฎหมาย  โดยผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลตกลงกันแล้ว   

 (ช) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด   
(๒) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โดยรัฐบาล  รัฐสภา  ศาล   

หรือหน่วยงานของรัฐใด ๆ  ที่บังคับใช้กฎหมาย  เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อกําหนด  กฎหมาย  คําส่ัง   
หรือผลของนิติกรรมทางปกครองใด ๆ  ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อแสวงหาผลกําไรทางธุรกิจ 

(๓) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
หรือองค์กรการกุศลที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อแสวงหาผลกําไรทางธุรกิจ 

(๔) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีลักษณะผิดกฎหมาย  ไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล  และไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่เป็นการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงพาณิชย์
นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ  ๔  ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะดังต่อไปนี้  เม่ือได้รับความยินยอม
จากผู้รับข้อมูลแล้วไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูล 

(๑) ผู้ส่งข้อมูลต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ในข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ส่งให้แก่ผู้รับข้อมูลแต่ละราย   

 (ก) ระบุหรือแสดงสัญลักษณ์หรือรายละเอียดและวิธีการใด ๆ  ที่ผู้รับข้อมูลสามารถ 
บอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อปฏิเสธการตอบรับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (Opt-Out)  จากผู้ส่งข้อมูลได้โดยง่าย 

 (ข) วิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลจะใช้เพื่อแจ้งความประสงค์ในการบอกเลิก  ปฏิเสธ
หรือไม่ยอมรับข้อมูล  ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

  ๑) มาตรการทางเทคนิค  (Technical  measure)  ใด ๆ  ที่ให้ผู้รับข้อมูลสามารถ
แจ้งกลับเพื่อบอกเลิก  ปฏิเสธการรับข้อมูล  หรือไม่ยอมรับข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ส่งข้อมูลได้โดยง่าย  อาทิ  
ต้องระบุจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail  address)  หรือหมายเลขโทรศัพท์  หรือหมายเลขโทรสาร   
หรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งข้อมูลเพื่อส่งให้ผู้ส่งข้อมูลทําการระงับการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือ   

  ๒) วิธีการใด ๆ  ทางคอมพิวเตอร์ที่มีการระบุยูอาร์แอล  (URL)  แบบฟอร์ม 
หรือคําสั่งทางคอมพิวเตอร์ใด ๆ  เพื่อให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถทําคําส่ังปฏิเสธการตอบรับข้อมูล
ดังกล่าวหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก  (unsubscribe)  ได้โดยเร็ว   
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(๒) หลังจากที่ผู้ส่งข้อมูลได้รับคําสั่งยกเลิก  บอกเลิก  หรือปฏิเสธการตอบรับข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากผู้รับข้อมูลแล้ว  ผู้ส่งข้อมูลต้องดําเนินการ
ยกเลิกการส่งข้อมูลไปยังผู้รับโดยทันที  ทั้งนี้  หากมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยกเลิกได้ทันที  ผู้ส่งข้อมูล
ต้องทําการยกเลิกการส่งข้อมูลโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ต้องดําเนินการให้เสร็จส้ินภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่
ได้รับคําสั่งจากผู้รบัข้อมูล   

(๓) ในการระบุวิธีการหรือแบบฟอร์มเพื่อบอกเลิก  ยกเลิก  หรือปฏิเสธการรับข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนั้น  ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลใด ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการส่งข้อมูล 
ห้ามดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) เรียกร้องให้ผู้รับข้อมูลชําระเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ  เป็นการตอบแทน  (pay  a  fee) 
 (ข) ขอข้อมูลจากผู้รับข้อมูลเพิ่มเติม  เว้นแต่เป็นการขอข้อมูลเพื่อประกอบการยกเลิก

การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว   
 (ค) ดําเนินการใด ๆ  เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์  เช่น  ให้ดําเนินการกดปุ่มคําสั่ง  

(click)  เพื่อประโยชน์ใด ๆ  ในทางธุรกิจ  หรือเข้าสู่เว็บไซต์  หรือช่องทางอื่นใดของผู้ให้บริการหรือ 
ขายสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม   

(๔) ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลส่งคําสั่งบอกเลิกยกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลไปยังผู้ส่งข้อมูลแล้ว  
ปรากฏว่าผู้ส่งข้อมูลยังฝ่าฝืนและส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีก   
ให้ผู้รับข้อมูลส่งคําสั่งบอกเลิก  ยกเลิก  หรือปฏิเสธการรับข้อมูลไปยังผู้ส่งข้อมูลอีกครั้งโดยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีการใด ๆ  ที่ยืนยันได้ว่า 
ผู้ส่งได้รับคําสั่งดังกล่าวแล้ว  หากปรากฏว่าผู้ส่งข้อมูลยังฝ่าฝืนและส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีก  ให้ถือว่าผู้ส่งข้อมูลมีความผิดตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท 

ข้อ ๖ ผู้ส่งข้อมูลที่เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์  ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น  หรือผู้ให้บริการ
ประเภทส่ือสังคมออนไลน์ที่โฆษณาหรือสนับสนุนการส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องจัดให้มี
มาตรการหรือช่องทางในการบอกเลิก  ยกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น
แก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์  แอปพลิเคชั่น  หรือสื่อสังคมออนไลน์ของตน  ทั้งนี้  ผู้ให้บริการเว็บไซต์   
ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น  หรือผู้ให้บริการประเภทส่ือสังคมออนไลน์จะต้องแจ้งรายละเอียดมาตรการ 
หรือช่องทางการบอกเลิก  ยกเลิก  หรือปฏิเสธการรับข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ 
และมาตรการหรือช่องทางดังกล่าวจะต้องเป็นมาตรการที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่าย 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์  ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น  หรือผู้ให้บริการประเภทส่ือสังคม
ออนไลน์ไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๕  ให้ถือว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์  ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น  หรือผู้ให้บริการ
ประเภทส่ือสังคมออนไลน์ดังกล่าวมีความรับผิดเช่นเดียวกับผู้ส่งข้อมูลตามมาตรา  ๑๑ 
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ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ในการตีความและการวินิจฉัยปัญหา  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอาจต้ัง
คณะทํางานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมพิจารณาและดําเนินการ
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง หลักเกณฑ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบตัิสําหรับ 
การระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอร 

ของพนักงานเจาหนาที่หรือผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสําหรับ 
การระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรของพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง / หนา ๒๑ / วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ผูรักษาการ 
 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  ระยะเวลา  และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลาย 

หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  ระยะเวลา  และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทํา
ให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการตามท่ีศาลได้มีคําสั่งให้ระงับ
การทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดแล้ว  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๒๐  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ   
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
ระยะเวลา  และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร์”  หมายความว่า  อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อม 

การทํางานเข้าด้วยกัน  โดยได้มีการกําหนดคําสั่ง  ชุดคําส่ัง  หรือสิ่งอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงาน 
ให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์”  หมายความว่า  ข้อมูล  ข้อความ  คําส่ัง  ชุดคําสั่ง  หรือสิ่งอื่นใดบรรดา 
ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้  และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น  

โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง  หรือเพื่อประโยชน์
ของบุคคลอื่น 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ   
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“ตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูล”  หมายความว่า  ตําแหน่งหรือแหล่งที่อยู่ของข้อมูล  (Related  
Online  Location)  อาทิ  ยูอาร์แอล  (Related  URL)  ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต  (Related  IP  Address)  
ชื่อโดเมน  (Related  Domain  Name)  เว็บเพจ  (Related  web  page)  ของแหล่งข้อมูล  หรือ
ตําแหน่งที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์  (Related  Electronic  Address)  ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
จากตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูล  พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นเอง  หรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ 

ในการส่ังให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง  
พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  แต่การส่ังเช่นว่านั้นจะต้องไม่เป็นการสร้างภาระ 
หรือส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้ให้บริการเกินสมควร 

เพื่อประโยชน์ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้โดยถูกต้อง  ครบถ้วน  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและการตรวจสอบสถานะของการระงับ   
การทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
อาจจัดให้มีสารบบสําหรับการสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์และ 
การรายงานผลการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคําสั่งศาล 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์   
ให้เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากสารบบตามวรรคสามไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี 

หมวด  ๒ 
การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ  ๔  หากพนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลาย 
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเอง  ให้กระทําในทันทีที่ได้รับสําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลที่ปรากฏ  
ให้เห็นคําสั่งศาลและรายละเอียดตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูล  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันสมควรที่มิอาจ
ทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ในทันที  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการระงับ
การทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเมื่อเหตุจําเป็นดังกล่าวได้สิ้นสุดลง  แต่ต้องไม่เกินกว่าเจ็ดวัน 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ก่อนที่จะ   
ทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น  รวมท้ังการบันทึกผลการระงับการทํา 
ให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ลงในสารบบท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดไว้ให้ 

 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันสมควร  หรือกรณีที่ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนหรือ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  หรือเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน  ก่อนที่จะทําการระงับการทํา 
ให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์  พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไว้ 
เท่าที่จําเป็นก็ได้  ทั้งนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไว้ดังกล่าว 
ไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป 

หมวด  ๓ 
การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ของผู้ให้บริการ 
 

 

ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ  ๔  ในการสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําคําสั่ง  โดยภายในคําสั่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) สําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลท่ีปรากฏให้เห็นคําสั่งศาลและรายละเอียด
ตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น 

(๒) ระบุว่าจะให้ผู้ให้บริการดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ในส่วนใด  และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเม่ือใด 

(๓) เอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)  ซึ่งผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว 
คําสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตามแบบ  ดศร.  ๑  

ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๘ เม่ือผู้ให้บริการได้รับคําส่ังให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

จากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  ต้องดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในทันทีที่ได้รับคําสั่ง  แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา
ที่ระบุไว้ในคําส่ัง  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันสมควรซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ดําเนินการ 
เกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ในคําสั่ง  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ  ให้ดําเนินการ 
ด้วยมาตรการทางเทคนิคใด ๆ  (Technical  Measures)  ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บังเกิดผลตามคําสั่งศาล   

หมวด  ๔ 
เบ็ตเตล็ด 

 
 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งเพิกถอนการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งคําสั่งให้ผู้ให้บริการยุติการระงับการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามแบบ  ดทร.  ๒  ท้ายประกาศนี้ 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ   
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“ตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูล”  หมายความว่า  ตําแหน่งหรือแหล่งที่อยู่ของข้อมูล  (Related  
Online  Location)  อาทิ  ยูอาร์แอล  (Related  URL)  ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต  (Related  IP  Address)  
ชื่อโดเมน  (Related  Domain  Name)  เว็บเพจ  (Related  web  page)  ของแหล่งข้อมูล  หรือ
ตําแหน่งที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์  (Related  Electronic  Address)  ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
จากตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูล  พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นเอง  หรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ 

ในการส่ังให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง  
พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  แต่การส่ังเช่นว่านั้นจะต้องไม่เป็นการสร้างภาระ 
หรือส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้ให้บริการเกินสมควร 

เพื่อประโยชน์ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้โดยถูกต้อง  ครบถ้วน  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและการตรวจสอบสถานะของการระงับ   
การทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
อาจจัดให้มีสารบบสําหรับการสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์และ 
การรายงานผลการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคําสั่งศาล 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์   
ให้เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากสารบบตามวรรคสามไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี 

หมวด  ๒ 
การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ  ๔  หากพนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลาย 
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเอง  ให้กระทําในทันทีที่ได้รับสําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลท่ีปรากฏ  
ให้เห็นคําส่ังศาลและรายละเอียดตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูล  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันสมควรที่มิอาจ
ทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ในทันที  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการระงับ
การทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเมื่อเหตุจําเป็นดังกล่าวได้สิ้นสุดลง  แต่ต้องไม่เกินกว่าเจ็ดวัน 

ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ก่อนที่จะ   
ทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น  รวมท้ังการบันทึกผลการระงับการทํา 
ให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ลงในสารบบท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดไว้ให้ 

 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันสมควร  หรือกรณีที่ได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนหรือ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  หรือเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวน  ก่อนที่จะทําการระงับการทํา 
ให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์  พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไว้ 
เท่าที่จําเป็นก็ได้  ทั้งนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไว้ดังกล่าว 
ไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป 

หมวด  ๓ 
การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ของผู้ให้บริการ 
 

 

ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ  ๔  ในการสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําคําสั่ง  โดยภายในคําสั่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) สําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลท่ีปรากฏให้เห็นคําสั่งศาลและรายละเอียด
ตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น 

(๒) ระบุว่าจะให้ผู้ให้บริการดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ในส่วนใด  และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเม่ือใด 

(๓) เอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)  ซึ่งผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว 
คําสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตามแบบ  ดศร.  ๑  

ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๘ เม่ือผู้ให้บริการได้รับคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

จากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  ต้องดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในทันทีที่ได้รับคําสั่ง  แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา
ที่ระบุไว้ในคําสั่ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอันสมควรซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ดําเนินการ 
เกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ในคําสั่ง  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ  ให้ดําเนินการ 
ด้วยมาตรการทางเทคนิคใด ๆ  (Technical  Measures)  ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บังเกิดผลตามคําสั่งศาล   

หมวด  ๔ 
เบ็ตเตล็ด 

 
 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งเพิกถอนการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งคําสั่งให้ผู้ให้บริการยุติการระงับการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามแบบ  ดทร.  ๒  ท้ายประกาศนี้ 
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 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
แบบ ดศร. ๑ 

 
คําสั่งให้ระงับการทําให้แพรห่ลายหรือลบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
----------------------------------------- 

 

ด้วยศาลมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ................................................ ให้ระงับการทําให้แพร่หลาย/ลบ     
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐        
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังปรากฏตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
จํานวน................................. URLs   

คดีหมายเลขดําที่   .................................. /๒๕..  
คดีหมายเลขแดงที่ .................................. /๒๕..  
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีคําสั่งให้.....................................................................         
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัตินี้ ดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลาย/ลบ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังปรากฏ
ตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ในสําเนารายงานกระบวนพิจารณา
ของศาลที่แนบมาพร้อมกับคําสั่งน้ีในทันทีที่ได้รับคําสั่ง แต่ไม่เกินวันที่.......................................  ทั้งนี้ หากมี 
เหตุจําเป็นอันสมควรซึ่งทําให้ไม่อาจดําเนินการตามคําสั่งนี้ได้ ขอให้ท่านแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏด้านล่างน้ี 

 
 

สั่ง ณ วันที่ .. เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 

  (ลงช่ือ) 
 

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

                                                    พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
                                        ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน และสังกัด เช่น สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักกฎหมาย 
โทร.   ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๖๓ โทรสาร    ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๑๓ 
E-mail : xxx@xxx.xxx  
หมายเหตุ ให้ฆ่าคําว่า “ระงับ” หรือ “ลบ” แล้วแต่กรณี เพื่อให้ตรงกับคําสั่งศาล 



335สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
แบบ ดศร. ๑ 

 
คําสั่งให้ระงับการทําให้แพรห่ลายหรือลบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
----------------------------------------- 

 

ด้วยศาลมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ................................................ ให้ระงับการทําให้แพร่หลาย/ลบ     
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐        
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังปรากฏตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
จํานวน................................. URLs   

คดีหมายเลขดําท่ี   .................................. /๒๕..  
คดีหมายเลขแดงที่ .................................. /๒๕..  
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีคําสั่งให้.....................................................................         
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัตินี้ ดําเนินการระงับการทําให้แพร่หลาย/ลบ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังปรากฏ
ตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ในสําเนารายงานกระบวนพิจารณา
ของศาลที่แนบมาพร้อมกับคําสั่งน้ีในทันทีที่ได้รับคําสั่ง แต่ไม่เกินวันที่.......................................  ทั้งนี้ หากมี 
เหตุจําเป็นอันสมควรซึ่งทําให้ไม่อาจดําเนินการตามคําสั่งนี้ได้ ขอให้ท่านแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏด้านล่างน้ี 

 
 

สั่ง ณ วันที่ .. เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 

  (ลงช่ือ) 
 

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

                                                    พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
                                        ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน และสังกัด เช่น สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักกฎหมาย 
โทร.   ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๖๓ โทรสาร    ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๑๓ 
E-mail : xxx@xxx.xxx  
หมายเหตุ ให้ฆ่าคําว่า “ระงับ” หรือ “ลบ” แล้วแต่กรณี เพื่อให้ตรงกับคําสั่งศาล 
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๒ 
 

 

แบบ ดศร. ๒ 

 
คําสั่งเพิกถอนการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพวิเตอร์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
----------------------------------------- 

 

ด้วยศาลมีคําสั่ง เมื่อวันที่ .............................................................. ให้เพิกถอนการระงับ 
การทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังปรากฏตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จํานวน................................. URLs   

คดีหมายเลขดําที่   .................................. /๒๕..  
คดีหมายเลขแดงที่ .................................. /๒๕..  
เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งศาลข้างต้น พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงมีคําสั่งให้.................................................         

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัตินี้ ดําเนินเพิกถอนการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ดังปรากฏตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ในสําเนารายงาน
กระบวนพิจารณาของศาลท่ีแนบมาพร้อมกับคําสั่งนี้ในทันทีที่ได้รับคําสั่ง แต่ไม่เกินวันที่.......................................  
ทั้งน้ี หากมีเหตุจําเป็นอันสมควรซ่ึงทําให้ไม่อาจดําเนินการตามคําสั่งน้ีได้ ขอให้ท่านแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏด้านล่างน้ี 

 
 

สั่ง ณ วันที่ .. เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 

  (ลงช่ือ) 
 

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

                                                    พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
                                        ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน และสังกัด เช่น สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักกฎหมาย 
โทร.   ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๖๓ โทรสาร    ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๑๓ 
E-mail : xxx@xxx.xxx  
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๒ 
 

 

แบบ ดศร. ๒ 

 
คําสั่งเพิกถอนการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพวิเตอร์ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
----------------------------------------- 

 

ด้วยศาลมีคําสั่ง เมื่อวันที่ .............................................................. ให้เพิกถอนการระงับ 
การทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังปรากฏตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จํานวน................................. URLs   

คดีหมายเลขดําที่   .................................. /๒๕..  
คดีหมายเลขแดงท่ี .................................. /๒๕..  
เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งศาลข้างต้น พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงมีคําสั่งให้.................................................         

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัตินี้ ดําเนินเพิกถอนการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ดังปรากฏตามรายการของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ในสําเนารายงาน
กระบวนพิจารณาของศาลท่ีแนบมาพร้อมกับคําสั่งน้ีในทันทีที่ได้รับคําสั่ง แต่ไม่เกินวันที่.......................................  
ทั้งน้ี หากมีเหตุจําเป็นอันสมควรซ่ึงทําให้ไม่อาจดําเนินการตามคําสั่งน้ีได้ ขอให้ท่านแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏด้านล่างน้ี 

 
 

สั่ง ณ วันที่ .. เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 

  (ลงช่ือ) 
 

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

                                                    พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
                                        ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 

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

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงดิจิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสั งคม เรื่ อง แต งต้ั งคณะกรรมการเปรี ยบเทียบ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง / หนา ๑๒ / วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ผูรักษาการ 
 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อทําหน้าที่เปรียบเทียบในคดีความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๑๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 
“ความผิด”  หมายความว่า  ความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๑๑  

มาตรา  ๑๓  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๖/๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“คณะกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๗/๑  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยีเป็นกรรมการ  ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงดิจิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสั งคม เรื่ อง แต งต้ั งคณะกรรมการเปรี ยบเทียบ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง / หนา ๑๒ / วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ผูรักษาการ 
 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

สังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้กลุ่มงานท่ีได้รับมอบหมายภายในกองกฎหมาย  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัล  เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ให้เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 
ข้อ ๕ ให้ฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่ในการรับเรื่องราวจากพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานสอบสวน  

หรือคณะทํางานตามข้อ  ๖  และจัดส่งให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ  ติดตามและแจ้งผลการพิจารณา
ดําเนินการของคณะกรรมการเปรียบเทียบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานสอบสวนผู้เก่ียวข้อง   
หรือคณะทํางานตามข้อ  ๖  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ต่อไป 

การดําเนินการของฝ่ายเลขานุการตามวรรคหนึ่งจะกระทําด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ข้อ ๖ เพื่อให้การพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการเปรียบเทียบเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และทั่วถึงในทุกภูมิภาคให้มีคณะทํางานคณะหนึ่งหรือหลายคณะในส่วนภูมิภาค  เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดและเสนอความเห็นมายังคณะกรรมการเปรียบเทียบ  หรือเพื่อ
ดําเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบ 

คณะทํางานตามวรรคหน่ึง  ให้ประกอบด้วย  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธาน  
พนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้นเป็นกรรมการ  และให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ ๗ บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดในกรุงเทพมหานคร  หรือ 
นอกราชอาณาจักรไทย  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และ 
ให้ผู้ต้องหาชําระค่าปรับที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดในจังหวัดอื่นซึ่งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร 
ให้คณะทํางานตามข้อ  ๖  เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดและเสนอ
ความเห็นมายังคณะกรรมการเปรียบเทียบและให้ผู้ต้องหาชําระค่าปรับที่เลขานุการของคณะทํางานดังกล่าว 

ในกรณีบรรดาความผิดกระทําในท้องที่ใดในหลายท้องที่หรือความผิดหนึ่งกระทําท้องที่หนึ่ง 
แต่อีกส่วนหนึ่งกระทําในอีกท้องที่หนึ่ง  หรือเป็นความผิดต่อเนื่อง  และกระทําต่อเนื่องกันในหลายท้องที่  
ให้คณะทํางานในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เก่ียวข้องมีอํานาจเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
การกระทําความผิดและเสนอความเห็นมายังคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ในกรณีมีปัญหาไม่แน่ว่าจะทําการเปรียบเทียบที่ใดหรือมีปัญหาไม่แน่ว่าคณะทํางานตามข้อ  ๖  
คณะใดจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด  ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้มีอํานาจชี้ขาด  โดยคําชี้ขาดของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้เป็นที่สุด 
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 หน้า   ๑๔ 
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วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรักษาเงินและการนําส่งเงินค่าปรับที่มิได้กําหนดไว้ในประกาศนี้   
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลมและให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการซึ่งเป็นผู้รับชําระ
ค่าปรับที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๘ เ ม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเ ร่ืองขอให้พิจารณาเปรียบเทียบแล้ว   
ให้พิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าโดยให้คํานึงถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดําเนินคดีทางศาล  
กรณีที่ไม่อาจเปรียบเทียบปรับได้ด้วย 

ข้อ ๙ การพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจแสวงหา
ข้อเท็จจริง  เรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใดเท่าที่จําเป็นมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๐ เม่ือปรากฏหลักฐานว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น  และมีเหตุอันสมควรให้มีคําสั่ง
เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา  โดยผู้ต้องหารับสารภาพและผู้เสียหายให้ความยินยอมให้ดําเนินการ
เปรียบเทียบปรับได้ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีหนังสือแจ้งผู้ต้องหาภายในห้าวันทําการหรือภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควรนับแต่วันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคําสั่งให้เปรียบเทียบปรับโดยจะต้อง
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ต้องหามาพบพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนอย่างช้าภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

หนังสือแจ้งผู้ต้องหาตามวรรคหน่ึงให้ใช้ตามแบบ  ปทค.  ๑  ท้ายประกาศนี้ไปพลางก่อน 
ในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดทําหนังสือนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑ เม่ือผู้ต้องหามาแสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนแล้วให้แจ้ง 
ข้อกล่าวหาในการกระทําความผิด  วัน  เวลา  และสถานท่ีกระทําความผิด  พร้อมแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่า
ความผิดที่เกิดข้ึนเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้  ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและยินยอม 
ให้เปรียบเทียบปรับให้บันทึกคําให้การของผู้ต้องหาและบันทึกการเปรียบเทียบ 

บันทึกคําให้การของผู้ต้องหาและบันทึกการเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึงให้ใช้ตามแบบ  ปทค.  ๒  
ท้ายประกาศนี้ไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดทําบันทึกคําให้การนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคลถ้า ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและยินยอม 
ให้เปรียบเทียบปรับ  ให้เปรียบเทียบปรับกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วย  โดยการเปรียบเทียบให้ดําเนินการตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ 
ในประกาศนี้  แต่การบันทึกคําให้การและบันทึกการเปรียบเทียบให้ดําเนินการแยกกันระหว่างนิติบุคคล
และกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ  ให้บันทึก
คําให้การไว้  หรือกรณีที่คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นควรให้ดําเนินคดีทางศาล  ให้ส่งเร่ืองให้พนักงาน
สอบสวนดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
โดยให้ดําเนินการภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ
หรือเห็นควรให้ดําเนินคดีทางศาลแล้วแต่กรณี 



344สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ต้องหาชําระค่าปรับตามจํานวนที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนด   
ณ  สถานที่ตามข้อ  ๗  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ  และเม่ือผู้ต้องหาได้ชําระ
ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบเรียบร้อยแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันและสิทธินําคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ 
ไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บันทึกการเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งให้ใช้ตามแบบ  ปทค.  ๓  ท้ายประกาศน้ีไปพลางก่อน
ในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดทําบันทึกการเปรียบเทียบปรับนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หากมีสิ่งของหรือวัตถุที่ใช้กระทําความผิด  พนักงานสอบสวนอาจดําเนินการริบหรือยึดตามหลักเกณฑ์
ที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หมวด  ๓ 
การกําหนดค่าปรับ 

 
 

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการเปรียบเทียบสามารถทําการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ตามท่ี
เห็นสมควร  โดยควรคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญาเพื่อเป็นการปราบปรามและป้องกัน 
การกระทําความผิด  เพื่อเป็นการตักเตือนหรือเพื่อเป็นการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

การกําหนดค่าปรับให้คํานึงถึงความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิด
ความเสียหายที่ได้รับหรือผลกระทบต่อสังคมและผู้ใช้บริการ  ตลอดจนอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  
สติปัญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  อาชีพ  ขนาดการลงทุนของการประกอบกิจการ  และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ  
ของผู้ต้องหา  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงแนวบรรทัดฐานการเปรียบเทียบปรับที่ผ่านมาประกอบด้วย 

หมวด  ๔ 
เบ็ตเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๖ การชําระค่าปรับตามคําสั่งเปรียบเทียบปรับของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ตามประกาศฉบับนี้  ไม่ให้ถือเป็นการตัดสิทธิของผู้เสียหายในการเรียกค่าเสียหายหรือดําเนินคดีทางแพ่ง
ตามมูลละเมิดหรือฐานความผิดอื่นที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 

ข้อ ๑๗ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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แบบ ปทค. ๑ 

 
 
 
ท่ี ดศ ๐๒๐๒/ 

 
 

 
 
 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

 วันท่ี ... เดือน .................. พ.ศ. .... 
 

เรื่อง การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

เรียน ………………………………………………………….. 
 

 ด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ตรวจพบว่าท่านได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา .......................... ฐาน ....................................................... ซึ่งความผิดดังกล่าว
เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงขอให้ .................................................................................. และ 
................................................................. ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสอบสวน ณ………………………………………………………………. 
เลขที่………………….......…………………………………………….……………………………………………………………….ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี ้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ .......................... เดือน ............................ พ.ศ. ...................................... ในวันราชการกอ่น
เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามกฎหมาย หากไม่ไปพบภายในวันและเวลา 
ที่กําหนดไว้ข้างต้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป 
 

 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 (..............................................................................) 
ประธานกรรมการเปรยีบเทยีบ 

 
 
 

หมายเหตุ  ความผิดกรณีนีเ้ปน็ความผิดครั้งที.่..............และเมื่อได้เสียค่าปรบัแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน            
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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๒ 
 

 

แบบ ปทค. ๒ 
 
 
บักทึกคําให้การของผู้ต้องหา 
(กรณียินยอมให้เปรียบเทียบปรับ) 
คดีท่ี ....................../............................. 

 
 

 
 
 
 
เขียนท่ี ........................................................... 
........................................................................ 

 วันท่ี ... เดือน .................. พ.ศ. .... 
 ข้าพเจ้า ........................................................... อายุ .......... ปี สัญชาติ ..................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ท่ี ................. ซอย ..................................................... ถนน ............................................. 
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ................................................. 
โทรศัพท์ .................................. โดยมี ................................................................................................................................. 
เป็นผู้ได้รับมอบอํานาจจาก ........................................................................................................... ตามหนังสือมอบอํานาจ 
ท่ี ..................................................... ลงวันท่ี ............ เดือน ................................ พ.ศ. .......................... ขอให้การ ดังนี้ 
 ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่า ............................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
................................ กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ............................................................................................................................................................. 
ข้อหากระทําความผิดฐาน .................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
มีบทลงโทษตามมาตรา ............................ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ........... ปี หรือปรับไม่เกิน ............................ บาท 
ซ่ึงคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วมีมติ/คําสั่งให้ทําการเปรียบเทียบปรับได้ ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
ขอให้การรับสารภาพว่ากระทําผิดดังกล่าวจริง และคณะกรรมการเปรียบเทียบให้ทําการเปรียบเทียบปรับเป็นจํานวนเงนิ 
...................................................... บาท (............................................................................................................................) 
 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรองรับว่า 

๑ .  ข้ าพเจ้ า ยินยอมให้ผู้ มี อํ านาจเปรียบเ ทียบคดี ทําการเป รียบเ ทียบปรับเป็นจํ านวนเงิน 
....................................... บาท (...............................................................) โดยจะนําเงินค่าปรับตามจํานวนดังกล่าว 
มาชําระภายในวันท่ี .................. เดือน .......................... พ.ศ. ........................................... 

๒. ข้าพเจ้าจะปรับปรุงแก้ไขการกระทําอันเป็นความผิดกฎหมายให้ถูกต้องแล้วเสร็จโดยเร็วภายใน
กําหนด .......................... วัน เม่ือได้แก้ไขถูกต้องแล้วเสร็จจะได้แจ้งให้ทราบโดยเร็ว 

๓. หากข้าพเจ้าไม่นําเงินตามจํานวนดังกล่าวในข้อ ๑ มาชําระภายในเวลาท่ีกําหนดหรือไม่ปฏิบัติตาม  
ข้อ ๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

บันทึกนี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ี/พนักงานสอบสวน ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้วรับว่าถูกต้อง 
ตามความเป็นจริงทุกประการ โดยมิได้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ แต่ประการใด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 

 
ลงชื่อ    ผู้ต้องหา 
       (    ) 

ลงชื่อ    ผู้บันทึก 
       (    ) 

ลงชื่อ    ผู้เปรียบเทียบคดี 
       (    ) 

ลงชื่อ    พยาน  
       (    )   

 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีผู้ต้องหาซ่ึงต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นนิติบุคคลให้ใช้แบบนี้โดยแยกเป็นสองฉบับ สําหรับกรณีนิติบุคคลฉบับหนึ่งและสําหรับ
กรรมการผู้จัดการหรือผู้แทนอีกฉบับหนึ่งแต่ให้ลงหมายเลขคดีเพียงเลขเดียว 
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๓ 
 

 

 แบบ ปทค. ๓
 
 
 
บักทึกการเปรียบเทียบปรับ 
คดีเปรียบเทียบท่ี ................../.............. 

 
 

 
 
 
 
ท่ีทําการเปรียบเทียบ
......................................................................
......................................................................

 วันท่ี ... เดือน .................. พ.ศ. .... 

 
  ................................................................................................................. ผู้กล่าวหา 
ระหว่าง 

................................................................................................................... ผู้ต้องหา 

 ข้อกล่าวหา............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

พฤติกรรมแห่งคดี
............................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 เหตุเกิดเมื่อวันท่ี.......................เดือน................................................................. พ.ศ. ..........................................
ณ สถานท่ี................................................................................เลขท่ี................................ถนน............................................. 
ตําบล / แขวง ........................................... อําเภอ / เขต ............................................... จังหวัด .......................................
โทรศัพท์ผู้ต้องหา................................................................................................................................................... 
 คดีนี้ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐มาตรา....................มีบทลงโทษตามมาตรา.....................................................  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน..............ปี หรือปรับไม่เกิน.....................................บาท  ซ่ึงเป็นความผิดท่ีเปรียบเทียบปรับได้
และยินยอมให้ทําการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นเงิน ....................บาท(........................................................) 
และผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนดังกล่าว เม่ือวันท่ี.............. เดือน..................................... พ.ศ................. แลว้ 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้ต้องหา 

                      (                                 ) 
ลงชื่อ     ผู้ชําระเงิน 

                      (                                 ) 
ลงชื่อ     ผู้เปรียบเทียบคดี 

                      (                                 ) 
ลงชื่อ     ผู้รับเงิน 

                      (                                 ) 
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ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอมลูคอมพิวเตอร 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอมลูคอมพิวเตอร 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง / หนา ๑๖ / วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ผูรักษาการ 
 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

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 ประกาศนี้เรียกว่า  “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 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง / หนา ๑๖ / วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ผูรักษาการ 
 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ค) ด้านนิติศาสตร์ 
 (ง) ด้านวัฒนธรรม 
 (จ) ด้านคอมพิวเตอร์   
 (ฉ) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (ช) ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสามคน   
ให้ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้กองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 

ให้เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง
แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

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  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (ฉ) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 (ช) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 

 (ซ) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ค) ด้านนิติศาสตร์ 
 (ง) ด้านวัฒนธรรม 
 (จ) ด้านคอมพิวเตอร์   
 (ฉ) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (ช) ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสามคน   
ให้ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้กองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 

ให้เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง
แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

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

อันได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 (ฉ) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 (ช) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 

 (ซ) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ  ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  
เมื่อ 

(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   
ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนท่ีเผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบอื่นใด 

(๔) กําหนดแนวทางและลักษณะข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๕) ตรวจสอบ  ติดตาม  และกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่เผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใด 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๖) รวบรวมพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่เผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใด   

(๗) มอบหมายและประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อย่ืนคําร้องพร้อมพยานหลักฐาน 
ต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอให้มีคําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มีลักษณะ 
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

(๘) มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการใด ๆ  อันจําเป็นเพื่อระงับการทําให้แพร่หลาย
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   

(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  หรือตามท่ี
รัฐมนตรีมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน 

 
 

ข้อ ๑๑ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้านข้ึนคณะหนึ่ง
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  ที่เกี่ยวข้อง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสามคน   
ให้ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้กองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 

ให้เลขานุการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 
ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง
แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามวรรคหน่ึง  (๒)  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  มาใช้กับ
การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอและแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
เฉพาะด้านโดยอนุโลม 
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 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 ให้คณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน  มีอํานาจหน้าที่  ตามข้อ  ๑๐  
(๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙) 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 
 

ข้อ ๑๓ เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับการร้องเรียนว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบอื่นใด  ให้คณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
เพื่อให้ได้ข้อยุติว่า  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน  หรือไม่  อย่างไร  และสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐาน 
ต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์  หรือไม่   

ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามแนวทางและลักษณะข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐  (๔)  โดยให้ยึดถือตามแนวคําพิพากษาของ  
ศาลฎีกาประกอบบริบทของสังคมไทยเป็นสําคัญ 

ให้คณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์พิจารณาเร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า  
แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน 

หมวด  ๔ 
เบ็ตเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการกล่ันกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะด้านได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๑๕ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัตติามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง ข้ันตอนการแจงเตือน การระงับการทําใหแพรหลาย 
ของขอมูลคอมพิวเตอรและการนําขอมูลคอมพิวเตอรออกจาก 

ระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เรื่อง ข้ันตอนการแจงเตือน การระงับการทําใหแพรหลาย 
ของขอมูลคอมพิวเตอรและการนําขอมูลคอมพิวเตอรออกจาก 

ระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ข้ันตอนการแจงเตือน การระงับการทําใหแพรหลาย
ของขอมูลคอมพิวเตอรและการนําขอมูลคอมพิวเตอรออกจากระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง / หนา ๖ / วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ผูรักษาการ 
 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ข้ันตอนการแจงเตือน การระงับการทําใหแพรหลาย
ของขอมูลคอมพิวเตอรและการนําขอมูลคอมพิวเตอรออกจากระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง / หนา ๖ / วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ผูรักษาการ 
 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง  ขั้นตอนการแจ้งเตือน  การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์   

และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดข้ันตอนการแจ้งเตือน  การระงับการทําให้แพร่หลายของ  
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เรื่อง  ขั้นตอน  
การแจ้งเตือน  การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนาํข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร์”  หมายความว่า  อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทํางาน 

เข้าด้วยกัน  โดยได้มีการกําหนดคําสั่ง  ชุดคําสั่ง  หรือสิ่งอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์   
หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์”  หมายความว่า  ข้อมูล  ข้อความ  คําส่ัง  ชุดคําสั่ง  หรือสิ่งอื่นใดบรรดา  
ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้  และให้หมายความรวมถึง  
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“ข้อความ”  หมายความว่า  เร่ืองราวหรือข้อเท็จจริง  ไม่ว่าจะปรากฎในรูปแบบของตัวอักษร  
ตัวเลข  เสียง  ภาพ  หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ 

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน  โดยประการอื่น

โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง  หรือเพื่อประโยชน์
ของบุคคลอื่น 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
“ผู้ใช้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม   
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ข้อ ๔ หากผู้ให้บริการดังต่อไปน้ีพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศ  ดังต่อไปนี้   
ผู้ให้บริการผู้นั้น  ไม่ต้องรับโทษฐานให้ความร่วมมือ  ให้ความยินยอม  หรือรู้เห็นเป็นใจ  อันเป็นการ
กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๕ 

(๑) ผู้ให้บริการในฐานะสื่อกลาง  (Intermediary)  ซึ่งให้บริการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ผ่านเครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือบริการอํานวยความสะดวกในการส่งผ่าน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านเส้นทางจราจรทางคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต  (routing)  หรือจัดให้บริการคอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทําให้เกิดการรับส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์  
(Transitory  Communication - mere  conduit)  ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ซึ่งได้ดําเนินการตามข้อ  ๕ 

 (ก) เป็นผู้ให้บริการที่ส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามปกติธุระโดยการดําเนินการหรือ
ควบคุมการรับส่ง  กระทําโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ 

 (ข) เป็นผู้ให้บริการท่ีรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือให้บริการอํานวยความสะดวกในการ
ส่งผา่นข้อมูลคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านเส้นทางจราจรทางคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต  
หรือการให้บริการเช่ือมต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกันเพื่อเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้  (Hosting)  
ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเกิดจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติด้วยมาตรการทางเทคนิค 
ของระบบคอมพิวเตอร์  (Automatic  technical  process)  ซึ่งผู้ใช้บริการหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้สั่งการโดย 
ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้กําหนดหรือคัดเลือกข้อมูลหรือเนื้อหาของข้อมูลเพื่อทําการรับส่งหรือประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าว 

 (ค) เป็นผู้ให้บริการท่ีรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้เลือกข้อมูลหรือเนื้อหาของข้อมูล 
ที่ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  เป็นเพียงการให้บริการที่ดําเนินการผ่านระบบตอบรับคําสั่งอัตโนมัติ 
โดยทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

 (ง) เป็นผู้ให้บริการท่ีรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  แต่ไม่ได้ทําการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือเนื้อหาของข้อมูลดังกล่าวไว้  เนื่องจากเป็นเพียงสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลเฉพาะคราวหรือเก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้เพียงชั่วคราว  (Transient  storage)  เท่าที่จําเป็นเพื่อให้การรับส่งข้อมูลสามารถ
กระทําได้เท่านั้น  โดยผู้ให้บริการไม่ได้การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาของข้อมูลเก็บไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์  หรือเครือข่ายของผู้ให้บริการของตนในลักษณะที่บุคคลท่ัวไปอาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ในภายหลัง 

 (จ) เป็นการให้บริการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาของข้อมูลนั้น 

(๒) ผู้ให้บริการที่เก็บหรือพักข้อมูลคอมพิวเตอร์ชั่วคราว  (system  caching)  ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ซึ่งได้ดําเนินการตามขอ้  ๕ 

 (ก) เป็นการให้บริการรับ - ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ระบบคอมพิวเตอร์ดูแลควบคุม 
การส่งผ่านเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ 
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 (ข) เป็นการให้บริการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยกัน  
เพื่อให้สามารถเก็บพักข้อมูลได้ 

 (ค) เป็นการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ให้บริการไม่เก่ียวข้อง
และไม่ได้ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 

 ในการให้บริการจัดเก็บและพักข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบชั ่วคราวนั้น  ผู ้ให้บริการ 
ต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาของข้อมูล 
 (ข) ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาของข้อมูลได้ 
(๓) ผู้ให้บริการซึ่งเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ของ

ผู้ใช้บริการซึ่งผู้ใช้บริการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  (Information  Residing  
on  systems  or  network  at  direction  of  users)  ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ซึ่งได้ดําเนินการตามข้อ  ๕ 

 (ก) เป็นการให้บริการที่ผู้ให้บริการไม่มีเจตนาและเกี่ยวข้องรวมถึงไม่ทราบถึงการกระทําใด ๆ  
ที่ผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก 

 (ข) ผู้ให้บริการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   
จากการกระทําผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 (ค) ทันทีที่ผู้ให้บริการได้รับการแจ้งถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา  ๑๔  
ผู้ให้บริการต้องรีบดําเนินการระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ตนเองดูแลควบคุมหรือเป็นเจ้าของตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๕  ของประกาศฉบับนี้โดยทันที 

(๔) ผู้ให้บริการทางเทคนิคเพื่อเป็นที่ตั้งหรือที่พักของแหล่งข้อมูล  (Information  Location  Tools)  
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ซึ่งได้ดําเนินการตามข้อ  ๕ 

 (ก) ผู้ให้บริการต้องไม่มีการเชื่อมต่อ  (Linking)  ไปยังข้อมูลที่ผิดกฎหมายแก่บุคคลภายนอก
ด้วยตนเอง 

 (ข) ผู้ให้บริการไม่มีเจตนาและเกี่ยวข้องรวมถึงไม่ทราบถึงการกระทําใด ๆ  ที่ผิดกฎหมาย 
ของผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก 

 (ค) ผู้ให้บริการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
จากการกระทําผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 (ง) ทันทีที่ผู้ให้บริการได้รับการแจ้งถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา  ๑๔  
ผู้ให้บริการต้องรีบดําเนินการระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ตนเองดูแลควบคุมหรือเป็นเจ้าของตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๕  ของประกาศฉบับนี้โดยทันที 

(๕) ผู้ให้บริการท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ซึ่งให้บริการแก่บุคคลอื่นในการ 
เข้าสู่อินเตอร์เน็ต  หรือให้สามารถติดต่อถึงกันได้โดยประการอื่นโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้   
ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น  ซึ่งได้ปฏิบัติตามข้อ  ๕ 
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ข้อ ๕ ผู้ให้บริการตามข้อ  ๔  ที่พิสูจน์ว่าตนได้จัดเตรียมมาตรการดังต่อไปน้ี  เพื่อแจ้งเตือน  
และระงับการเผยแพร่หรือนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับโทษตามมาตรา  ๑๕ 

(๑) ขั้นตอนการแจ้งเตือน 
 ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีมาตรการแจ้งเตือนโดยจัดทําหนังสือแจ้งเตือน  (Take  Down  Notice)  

เป็นลายลักษณ์อักษรโดยดําเนินการในทางเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ  เพื่อแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ให้บริการระงับ
การแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ของตน  โดยหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวของผู้ให้บริการต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้  ให้บุคคลท่ัวไปทราบ 

 (ก) ชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ให้บริการ 
หรือตัวแทนของผู้ให้บริการ 

 (ข) แบบฟอร์มข้อร้องเรียน  (Complaint  Form)  เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก 
แจ้งผู้ให้บริการเพื่อระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย  โดยแบบฟอร์ม
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี ้

  ๑) รายละเอียด  ชื่อนามสกุล  ที่อยู่  ของผู้ร้องเรียนรวมถึงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
หรือตัวแทนผู้รับมอบอํานาจของผู้ร้องเรียนว่ามีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๔ 

  ๒) รายละเอียดข้อมูลของการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๔ 
  ๓) รายละเอียด  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ให้บริการ  อาทิ  ชื่อของผู้ให้บริการ   

ที่อยู่ของผู้ให้บริการ  เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสารของผู้ให้บริการ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ  
หรือวิธีการหรือช่องทางใด ๆ  ที่สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ 

  ๔) รายละเอียดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก 
  ๕) คํารับรองว่าข้อความที่แจ้งดังกล่าวเป็นความจริง 
(๒) การแจ้งเตือนของผู้ใช้บริการ 
 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตรวจพบว่า  ผู้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย 

ตามมาตรา  ๑๔  ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนผู้ให้บริการเพื่อขอให้ระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลงบันทึกประจําวัน  หรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน
หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ  โดยแจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย 
ตามมาตรา  ๑๔  รายละเอียดของผู้ ให้บริการ  รายละเอียดความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ 
หรือบุคคลภายนอก  เป็นต้น  พร้อมย่ืนเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดดังกล่าว 
และเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

 (ข) แจ้งรายละเอียดที่ เ ก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย 
ตามมาตรา  ๑๔  ต่อผู้ให้บริการ  โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มตาม  (๑)  (ข)  พร้อมย่ืนเอกสาร
หลักฐานตาม  (๒)  (ก)  รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดหรือหลักฐานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ให้บริการ 

(๓) วิธีการระงับหรือนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 เม่ือผู้ให้บริการได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มในข้อ  ๕  (๑)  (ข)  และเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ให้บริการต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ดําเนินการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้แพร่หลายต่อไป
โดยทันที   

 (ข) จัดทําสําเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลท่ีร้องเรียน   
ส่งให้กับผู้ใช้บริการหรือสมาชิกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ให้บริการโดยทันที 

 (ค) ระงับซึ่งการแพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ตาม
ความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพของการให้บริการแต่ละประเภท  แต่ต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลา 
ที่ระบุดังต่อไปนี้  เพื่อเยียวยาความเสียหายและระงับการกระทําความผิดให้เร็วที่สุด 

  ๑) กรณีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา  ๑๔  (๑)  ให้ระงับการแพร่หลาย
ข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้  ทั้งนี้  หากมีเหตุล่าช้าก็ต้องดําเนินการภายใน  ๗  วันนับแต่วันที่
ได้รับข้อร้องเรียน 

  ๒) กรณีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา  ๑๔  (๒)  และ  (๓)  ให้ระงับ
การแพร่หลายข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้  ทั้งนี้  หากมีเหตุล่าช้าก็ต้องดําเนินการภายใน  ๒๔  ชั่วโมง 
นับแต่วันที่ได้รับขอ้ร้องเรียน 

  ๓) กรณีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา  ๑๔  (๔ )   ให้ระงับ 
การแพร่หลายข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้  ทั้งนี้  หากมีเหตุล่าช้าก็ต้องดําเนินการภายใน  ๓  วัน
นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 

(๔) การโต้แย้ง 
 เจ้าของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกระงับการทําให้แพร่หลาย  อาจโต้แย้งการระงับดังกล่าว 

ไปยังผู้ให้บริการเพื่อขอให้ยกเลิกการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น  ด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ลงบันทึกประจําวัน  หรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน

หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ  โดยแจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกระงับการเผยแพร่ 
ตามมาตรา  ๑๔  รายละเอียดของผู้ให้บริการ  รายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเอง  พร้อมย่ืน
เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของและความชอบด้วยกฎหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น  
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

 (ข) แจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของตนท่ีถูกระงับการเผยแพร่  
ตามมาตรา  ๑๔  ต่อผู้ให้บริการ  พร้อมย่ืนเอกสารหลักฐานตาม  (๔)  (ก)  รวมท้ังเอกสารหลักฐานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ให้บริการ 

 (ค) เม่ือผู้ให้บริการได้รับการโต้แย้งตาม  (ข)  แล้ว  ให้ผู้ให้บริการดําเนินการยกเลิก 
การระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามท่ีได้รับแจ้ง  ท้ังนี้  ตามความเหมาะสมและข้ึนอยู่กับ
สภาพของการให้บริการแต่ละประเภท 
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 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ในการตีความและการวินิจฉัยปัญหา  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอาจต้ัง
คณะทํางานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมพิจารณาและดําเนินการ
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ในการตีความและการวินิจฉัยปัญหา  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอาจต้ัง
คณะทํางานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมพิจารณาและดําเนินการ
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ระเบียบ 

วาดวยการจับ ควบคุม คน การทำสำนวนสอบสวนและดำเนินคดีกับ
ผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



368สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 

ระเบียบ 
วาดวยการจับ  ควบคุม  คน  การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร  ออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบ  วาดวยการจับ  ควบคุม  คน  การทําสํานวนสอบสวน
และดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความถึง  ผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“พนักงานสอบสวน”  หมายความถึง  เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการ 
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“การปฏิบัติหนาที่รวมกัน”  หมายความวา  การที่พนักงานเจาหนาที่และหรือพนักงาน
สอบสวนไดใหความเหน็หรือคําแนะนํา  และหรือตรวจสอบพยานหลักฐานต้ังแตชั้นเร่ิมการสอบสวน
ในคดีโดยใหเร่ิมดําเนินการนับแตโอกาสแรกเทาที่จะพึงกระทําได 

“การสอบสวนรวมกัน”  หมายความวา  การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาและพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนเปนผูรับคํารองทุกข  หรือคํากลาวโทษ 
ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกิดข้ึน  หรืออาง  หรือเชื่อวาไดเกิดข้ึนภายในเขตอํานาจของตน 

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ระเบียบ ว าดวยการจับ ควบคุม คน การทำสำนวนสอบสวนและดำเนินคดีกับผู กระทำความผิด 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง / หนา ๒ / วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
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 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 

ระเบียบ 
วาดวยการจับ  ควบคุม  คน  การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร  ออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบ  วาดวยการจับ  ควบคุม  คน  การทําสํานวนสอบสวน
และดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความถึง  ผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“พนักงานสอบสวน”  หมายความถึง  เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการ 
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“การปฏิบัติหนาที่รวมกัน”  หมายความวา  การที่พนักงานเจาหนาที่และหรือพนักงาน
สอบสวนไดใหความเหน็หรือคําแนะนํา  และหรือตรวจสอบพยานหลักฐานต้ังแตชั้นเร่ิมการสอบสวน
ในคดีโดยใหเร่ิมดําเนินการนับแตโอกาสแรกเทาที่จะพึงกระทําได 

“การสอบสวนรวมกัน”  หมายความวา  การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาและพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนเปนผูรับคํารองทุกข  หรือคํากลาวโทษ 
ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกิดข้ึน  หรืออาง  หรือเชื่อวาไดเกิดข้ึนภายในเขตอํานาจของตน 
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 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 

หรือผูตองหามีที่อยู  หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตน  และเปนความผิดที่บัญญัติไวในหมวด  ๑ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๕ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไดรับคํารองทุกข  หรือคํากลาวโทษตามขอ  ๔  แลว 
ใหพนักงานสอบสวนประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่เพื่อประโยชนในการแสวงหาพยานหลักฐาน
ประกอบการกระทําความผิด 

ขอ ๖ ในการจับ  ควบคุม  และคน  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ประสานมายังพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบแลว  ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ขอ ๗ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานที่เก่ียวของกับ  
การกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในหมวด  ๑  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยใหมีการปฏิบัติหนาที่รวมกัน  และการสอบสวนรวมกัน  และมีหนาที่
สงมอบพยานหลักฐานที่รวบรวมไดทั้งหมดใหกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ  จนกวาการสอบสวน
ในคดีนั้นจะเสร็จส้ิน 

ขอ ๘ เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน  เห็นวาการสอบสวนเสร็จส้ินแลว 
ใหพนักงานสอบสวนเปนผูทําความเห็นในรายงานความเห็นทางคดี  และลงลายมือชื่อ  และสงสํานวน
การสอบสวนไปยังพนักงานอัยการในทองที่ที่มีเขตอํานาจ  เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๙ บรรดาการใดที่พนักงานเจาหนาที่และหรือพนักงานสอบสวน  ไดดําเนินการไปแลว
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กอนระเบียบนี้ 
มีผลใชบังคับใหใชระเบียบนี้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี  รักษาราชการแทน 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ระเบียบกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



373สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ระเบียบกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ช่ือกฎหมาย  
 ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๕ / ตอนพิเศษ ๔๒ ง / หนา ๔ / วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๒๐  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบข้อ  ๔  วรรคท้าย   
แห่งประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรอง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
“กรรมการสรรหา”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ข้อ ๔ ในกรณีที่ มี เหตุให้ต้องสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ปลัดกระทรวงดิจิทัล   

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการสรรหาอีกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  จากบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ด้านคอมพิวเตอร์   
ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ด้านนิติศาสตร์  ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โทรคมนาคมหรือดาวเทียม  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
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ช่ือกฎหมาย  
 ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๕ / ตอนพิเศษ ๔๒ ง / หนา ๔ / วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๒๐  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบข้อ  ๔  วรรคท้าย   
แห่งประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรอง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
“กรรมการสรรหา”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ข้อ ๔ ในกรณีที่ มี เหตุให้ต้องสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ปลัดกระทรวงดิจิทัล   

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการสรรหาอีกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  จากบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ด้านคอมพิวเตอร์   
ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ด้านนิติศาสตร์  ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โทรคมนาคมหรือดาวเทียม  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
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   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ให้ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรรมการสรรหาและเลขานุการ  และให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๕ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติ 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
 (ข) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) ลักษณะต้องห้าม 
 (ก) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (ข) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (ค) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (ง) เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือพักงาน  เลิกจ้าง  ไล่ออก  

ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน  ในหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานของเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

 (จ) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหน้าที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดด้านที่ประสงค์จะให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้   
ให้ประกอบด้วย  ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านส่ือสารมวลชน  ด้านนิติศาสตร์  ด้านวัฒนธรรม  ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ 
ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  พร้อมท้ังจํานวนกรรมการแต่ละด้าน 
ที่จะเสนอให้มีการแต่งตั้ง 

(๒) ให้กรรมการสรรหาเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถเป็นที่ประจักษ์
ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านสื่อสารมวลชน  ด้านนิติศาสตร์  ด้านวัฒนธรรม  ด้านคอมพิวเตอร์   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ 
ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

(๓) ห้ามมิให้เสนอรายชื่อกรรมการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๔) ก่อนการพิจารณาคัดเลือก  ให้เลขานุการรวบรวมรายชื่อ  ตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม

พร้อมทั้งประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอช่ือ  และเสนอให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา 
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   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ให้ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น
กรรมการสรรหาและเลขานุการ  และให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๕ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติ 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
 (ข) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) ลักษณะต้องห้าม 
 (ก) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (ข) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (ค) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (ง) เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือพักงาน  เลิกจ้าง  ไล่ออก  

ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน  ในหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานของเอกชน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

 (จ) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสรรหามีอํานาจหน้าที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหากําหนดด้านที่ประสงค์จะให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้   
ให้ประกอบด้วย  ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านสื่อสารมวลชน  ด้านนิติศาสตร์  ด้านวัฒนธรรม  ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ 
ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  พร้อมทั้งจํานวนกรรมการแต่ละด้าน 
ที่จะเสนอให้มีการแต่งตั้ง 

(๒) ให้กรรมการสรรหาเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถเป็นที่ประจักษ์
ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านส่ือสารมวลชน  ด้านนิติศาสตร์  ด้านวัฒนธรรม  ด้านคอมพิวเตอร์   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ 
ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

(๓) ห้ามมิให้เสนอรายชื่อกรรมการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๔) ก่อนการพิจารณาคัดเลือก  ให้เลขานุการรวบรวมรายชื่อ  ตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม

พร้อมทั้งประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอช่ือ  และเสนอให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา 

   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๕) ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  ให้เหลือจํานวน
สองเท่าของจํานวนกรรมการที่จะมีในแต่ละด้านตาม  (๑)  และสรุปผลการคัดเลือก  พร้อมทั้งประวัติและ
ผลงานของผู้ที่ได้รับการสรรหา  เสนอต่อปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๖) ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนํารายชื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาคัดเลือกรายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาตาม  (๕)  ให้เหลือเท่าจํานวน
กรรมการในแต่ละด้านตามที่กําหนดใน  (๑)  และแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๗) ให้คณะกรรมการสรรหามีอํานาจดําเนินการอื่นใดเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการสรรหา
ได้เท่าที่จําเป็นและไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบน้ี 

ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เห็นชอบด้วยกับรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอทั้งหมดหรือบางส่วนให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาและเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่  ให้ครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดโดยเร็ว 

ข้อ ๗ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสรรหาท้ังหมดจึงจะเปน็องค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาท่ีได้รับ
การแต่งตั้งไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาท่ีมาประชุมเลือกกรรมการสรรหา
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสรรหาคนหนึ่ง 
ให้มีเสียงหนึ่ง 

ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ ๘ เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามจํานวนที่กําหนดในมาตรา  ๒๐  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  แล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาสิ้นสุดลง 

ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการสรรหาส้ินสุดลง  และกรณีมีเหตุให้ต้องสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้เริ่มดําเนินการตามข้อ  ๔  ก่อนครบวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน  หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

ข้อ ๑๐ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ.  256๑ 
พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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พระราชบัญญัติ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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พระราชบัญญัติ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ช่ือกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๖๙ ก / หนา ๒๐ / วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

ผูรักษาการ 
 นายกรัฐมนตรี 
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พระราชบัญญัติ 

การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔ มาตรา  ๓๖  และ
มาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ น้ี   
เพ่ือให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการป้องกัน  รับมือ  และ 
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายใน  
ประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๖๙ ก / หนา ๒๐ / วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

ผูรักษาการ 
 นายกรัฐมนตรี 
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์”  หมายความว่า  มาตรการหรือการด าเนินการที่ก าหนดขึ้น

เพ่ือป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  
อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงทางทหาร  และความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ  

“ภัยคุกคามทางไซเบอร์”  หมายความว่า  การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ  โดยมิชอบ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์หรอืระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไมพึ่งประสงค์โดยมุง่หมายให้เกิดการประทุษรา้ย
ต่อระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง  และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง 
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

“ไซเบอร์”  หมายความรวมถึง  ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบอินเทอร์เนต็  หรือโครงขา่ยโทรคมนาคม  รวมทั้งการให้บริการโดยปกตขิอง
ดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน  ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ  องค์กรฝ่ายตุลาการ  องค์กรอิสระ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

“ประมวลแนวทางปฏิบัติ”  หมายความว่า  ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับดูแล
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก าหนด 

“เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”  หมายความว่า  เหตุการณ์ที่เกิดจาก 
การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ  ที่มิชอบซึ่งกระท าการผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  หรือความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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“มาตรการท่ีใช้แก้ปัญหาเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”  หมายความว่า  การแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยใช้บุคลากร  กระบวนการ  และเทคโนโลยี  โดยผ่านคอมพิวเตอร์  
ระบบคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือบริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใด ๆ  เพ่ือสร้างความมั่นใจ
และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  
หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 

“โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ”  หมายความว่า  คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งหน่วยงานของรฐัหรือหนว่ยงานเอกชนใช้ในกิจการของตนที่เกีย่วข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภยั
ของรัฐ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะ 

“หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชน  ซึ่งมีภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 

“หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน  หรือ
บุคคลซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมหรือก ากับดูแลการด าเนินกิจการของ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  

และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
ประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการ 

 
 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ”  เรียกโดยย่อว่า  “กมช.”  และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “National  
Cyber  Security  Committee”  เรียกโดยย่อว่า  “NCSC”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหนง่  ได้แก่  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ  และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านวิทยาศาสตร์   
ด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านการเงิน  หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง  และเป็นประโยชน์ต่อ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๗  
วรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่   เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๕) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 
(๖) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการหรือ

ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง  

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมหรือแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น  
ด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖ 
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์  ส่งเสริมและสนับสนุน

การด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา  ๔๒ และมาตรา  ๔๓  ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ  ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๔๒ 

(๒) ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  

(๓) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ส าหรบั
เป็นแผนแม่บทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ที่อาจจะเกิด
หรือเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ  
และกรอบนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๔) ก าหนดมาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  และก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  รวมถึงส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใ์ห้กับหน่วยงานโครงสรา้งพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ  หน่วยงาน
ของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงานเอกชน 

(๕) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญใน 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงานเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๖) ก าหนดกรอบการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๗) แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ 
(๘) มอบหมายการควบคุมและก ากับดูแล  รวมถึงการออกข้อก าหนด  วัตถุประสงค์  หน้าที่

และอ านาจ  และกรอบการด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้หน่วยงานควบคุม
หรือก ากับดูแล  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ 

(๙) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  แผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ
คณะรัฐมนตรี  เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๑๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๑๒) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคญัหรอืแนวทางการพัฒนามาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้คณะรัฐมนตรีทราบ  

(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

โดยอาจประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๔) ก าหนดมาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  และก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  รวมถึงส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใ์ห้กับหน่วยงานโครงสรา้งพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ  หน่วยงาน
ของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงานเอกชน 

(๕) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญใน 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงานเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๖) ก าหนดกรอบการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๗) แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ 
(๘) มอบหมายการควบคุมและก ากับดูแล  รวมถึงการออกข้อก าหนด  วัตถุประสงค์  หน้าที่

และอ านาจ  และกรอบการด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้หน่วยงานควบคุม
หรือก ากับดูแล  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ 

(๙) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  แผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ
คณะรัฐมนตรี  เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๑๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๑๒) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคญัหรอืแนวทางการพัฒนามาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้คณะรัฐมนตรีทราบ  

(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

โดยอาจประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๑๑ ให้ประธานกรรมการ  และกรรมการได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
คณะกรรมการก ากับดแูลด้านความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 

 
 

มาตรา ๑๒ ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตามมาตรา  ๙   
ให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เรียกโดยย่อว่า  “กกม.”  ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงพลังงาน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินสี่คน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้   
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงานเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เห็นสมควรเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๓ กกม.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแผนตามมาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๔๒  
(๒) ดูแลและด าเนินการเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง  ตามมาตรา  ๖๑  

มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๖๖ 
(๓) ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ  และการเผชิญเหตุและนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๔) ก าหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์อันเป็นข้อก าหนดขั้นต่ าในการด าเนินการด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  รวมทั้งก าหนดมาตรการใน  
การประเมินความเสี่ยง  การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  เมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอร์
หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญหรือ  
อย่างร้ายแรงต่อระบบสารสนเทศของประเทศ  เพ่ือให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปฏิบัติ  
ได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(๕) ก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  และหน้าที่ของหน่วยงาน
ควบคุมหรือก ากับดแูล  โดยอย่างน้อยต้องก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลต้องก าหนด
มาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของแตล่ะหนว่ยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคญัทาง
สารสนเทศ  และหน่วยงานของรัฐ 

(๖) ก าหนดระดับของภัยคุกคามทางไซเบอร์  พร้อมทั้งรายละเอียดของมาตรการป้องกัน  รับมือ  
ประเมิน  ปราบปราม  และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในแต่ละระดับเสนอต่อคณะกรรมการ  

(๗) วิเคราะห์สถานการณ์  และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาสั่งการ  เมื่อมีหรือคาดว่าจะมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรงขึ้น  

ในการก าหนดกรอบมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง  (๔)  ให้ค านึงถึงหลักการบริหารความเสี่ยง   
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการและมาตรการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) การระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่คอมพิวเตอร ์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์  ทรัพย์สินและชีวิตร่างกายของบุคคล  

(๒) มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
(๓) มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(๔) มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(๕) มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
มาตรา ๑๔ ในการด าเนินการตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  (๒)  เพ่ือรับมือกับภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ไดท้ันทว่งท ี กกม.  อาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  และกรรมการอื่นซึ่ง  กกม.  ก าหนด ร่วมกันปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าวได้  และ
จะก าหนดให้หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  
ที่ถูกคุกคามเข้าร่วมด าเนินการ  ประสานงาน  และให้การสนับสนุนด้วยก็ได้ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  กกม.  ก าหนด 
มาตรา ๑๕ ให้น าความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  มาใช้บังคับกับกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิใน  กกม.  โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๖ ให้  กกม.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามที่  กกม.  มอบหมาย 
มาตรา ๑๗ การประชุมของ  กกม.  และคณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  กกม.  

ก าหนด  โดยอาจประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้ 
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ  ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่  

กกม.  แต่งตั้ง  ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง 

บัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความช านาญ  

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ระดับความรู้ความช านาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่  กกม.  ประกาศก าหนด 

หมวด  ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาติ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ  
บริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  

มาตรา ๒๑ กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน   
แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๒๒ ให้ส านักงานรับผิดชอบงานธุรการ  งานวิชาการ  งานการประชุม  และ 
งานเลขานุการของคณะกรรมการ  และ  กกม.  และให้มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย  

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  กกม.  ก าหนด 
มาตรา ๑๕ ให้น าความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  มาใช้บังคับกับกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิใน  กกม.  โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๖ ให้  กกม.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามที่  กกม.  มอบหมาย 
มาตรา ๑๗ การประชุมของ  กกม.  และคณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  กกม.  

ก าหนด  โดยอาจประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้ 
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ  ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่  

กกม.  แต่งตั้ง  ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง 

บัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความช านาญ  

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ระดับความรู้ความช านาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่  กกม.  ประกาศก าหนด 

หมวด  ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาติ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ  
บริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  

มาตรา ๒๑ กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน   
แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๒๒ ให้ส านักงานรับผิดชอบงานธุรการ  งานวิชาการ  งานการประชุม  และ 
งานเลขานุการของคณะกรรมการ  และ  กกม.  และให้มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย  

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๑) เสนอแนะและสนับสนุนในการจัดท านโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภยั
ไซเบอร์  และแผนปฏิบัติการเพ่ือการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา  ๙  ต่อคณะกรรมการ 

(๒) จัดท าประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  เสนอต่อ  กกม.  เพื่อให้ความเห็นชอบ  

(๓) ประสานงานการด าเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๔  

(๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือในการตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศและต่างประเทศในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์และก าหนดมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๕) ด าเนินการและประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบสนองและรบัมอืกบั
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  

(๖) เฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์  ติดตาม  วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๗) ปฏิบัติการ  ประสานงาน  สนับสนุน  และให้ความช่วยเหลือ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  และมาตรการป้องกัน  รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  
หรือตามค าสั่งของคณะกรรมการ 

(๘) ด าเนินการและให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเส่ียง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบหรือเกิดแก่โครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ 

(๙) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  รวมถึงการสร้าง
ความตระหนักด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันเพ่ือให้มีการด าเนินการเชิงปฏิบัติการ 
ที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบัน 

(๑๐) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของประเทศ  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน 

(๑๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานเกี่ยวกับการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๑) เสนอแนะและสนับสนุนในการจัดท านโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภยั
ไซเบอร์  และแผนปฏิบัติการเพ่ือการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา  ๙  ต่อคณะกรรมการ 

(๒) จัดท าประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  เสนอต่อ  กกม.  เพื่อให้ความเห็นชอบ  

(๓) ประสานงานการด าเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๔  

(๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือในการตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศและต่างประเทศในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์และก าหนดมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๕) ด าเนินการและประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบสนองและรบัมอืกบั
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  

(๖) เฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์  ติดตาม  วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๗) ปฏิบัติการ  ประสานงาน  สนับสนุน  และให้ความช่วยเหลือ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  และมาตรการป้องกัน  รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  
หรือตามค าสั่งของคณะกรรมการ 

(๘) ด าเนินการและให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเส่ียง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบหรือเกิดแก่โครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ 

(๙) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  รวมถึงการสร้าง
ความตระหนักด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันเพ่ือให้มีการด าเนินการเชิงปฏิบัติการ 
ที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบัน 

(๑๐) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของประเทศ  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและเหตุการณ์ด้านการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน 

(๑๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานเกี่ยวกับการรกัษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

(๑๒) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจของส านักงาน  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๑๓) ศึกษาและวิจัยข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  รวมทั้งด าเนินการอบรมและ
ฝึกซ้อมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ า 

(๑๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินการในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  ตลอดจนด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๑๕) รายงานความคืบหน้าและสถานการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค  เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ  ทั้งนี้  ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

(๑๖) ปฏิบัติงานอื่นใดอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตามที่
คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตาม  (๖)  ให้ส านักงานจัดตั้งศูนย์ประสาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในส านักงาน  และ  
ให้มีหน้าที่และอ านาจตามที่คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา ๒๓ ในการด าเนินการของส านักงาน  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติ 
ในมาตรา  ๒๒  แล้ว  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนท านิติกรรมอื่นใด  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน  
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินงาน  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของ  กบส. 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่

คณะกรรมการ  หรือ  กบส.  มอบหมาย  
มาตรา ๒๔ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงาน  ประกอบด้วย 

้หนา   ๓๐
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(๑) ทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๘๑  วรรคหนึ่ง  และเงินและทรัพย์สินที่ได้ 
รับโอนมาตามมาตรา  ๘๒ 

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี  
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ

ระดับรัฐบาล 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้อันเกิดจากการด าเนินการ

ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน  
เงินและทรัพย์สินของส านักงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์  เรียกโดยย่อว่า  “กบส.”  เพ่ือดูแลงานด้านกิจการบริหารงานทั่วไปของส านักงาน  
ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานกรรมการ  
ปลัดกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  อธิบดีกรมบัญชกีลาง  เลขาธิการ  ก.พ.  เลขาธิการ  ก.พ.ร.  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินหกคน  เป็นกรรมการ  

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านบริหารธุรกิจ  หรือด้านอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ  กบส.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ให้น าความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘  มาใช้บังคับกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน  กบส.  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง พ้นจาก

ต าแหน่งก่อนวาระ  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมหรือแทนต าแหน่งที่ว่างได้  และ  
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมหรือแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
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เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

มาตรา ๒๗ ให้  กบส.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร  การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป  

การพัสดุ  การตรวจสอบภายใน  รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  ของส านักงาน 
(๓) อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน 
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและเลขาธิ การ  ให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(๕) วินิจฉัยค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 
(๖) ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานและการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหนา้ที่และอ านาจของ  

กบส.  หรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  กบส.  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  เสนอแนะ  

หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ี  กบส.  มอบหมายได้   ทั้งนี้  การปฏิบัติงานและการประชุม 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กบส.  ก าหนด 

กบส.  อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดา้นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานเป็นที่ปรึกษา  กบส.  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๘ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ  ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ   
ที่  กบส.  แต่งตั้ง  ได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๙ ให้ส านักงานมีเลขาธกิารคนหนึง่  รับผิดชอบการปฏิบัตงิานของส านักงาน  และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

มาตรา ๓๐ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี  แต่ไม่เกินหกสิบปี  
(๓) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน

และการบริหารจัดการ  

้หนา   ๓๒
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มาตรา ๓๑ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ  
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๔) เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๗) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือเคยถูกถอดถอนจากต าแหน่ง  
(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๓๕  (๕) 
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของเลขาธิการ  

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๓๓ เลขาธิการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
เลขาธิการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระ 
มาตรา ๓๔ ในแต่ละปี  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป

ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๓๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  เลขาธิการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ   
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๑ 
(๔) คณะกรรมการมีมติใหอ้อก  เพราะบกพร่องหรือทุจรติตอ่หน้าที่  มีความประพฤตเิสื่อมเสยี  

หรือหย่อนความสามารถ  
(๕) คณะกรรมการให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(๖) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับเลขาธิการ 

้หนา   ๓๓
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มาตรา ๓๖ ให้เลขาธิการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ  กกม.  และ  กบส.  
ต้องด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการ  กกม.  และ  กบส.  ภายใต้หน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน  และตามนโยบาย
และแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  แผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  นโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ  และข้อบังคับ  นโยบาย  มติ  และ
ประกาศของ  กบส. 

(๒) วางระเบียบภายใต้นโยบายของคณะกรรมการและ  กกม.  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  
มติของคณะรัฐมนตรี  และข้อบังคับ  นโยบาย  มติ  และประกาศที่คณะกรรมการและ  กกม.  ก าหนด  

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามข้อบังคับของ  กบส.  และระเบียบของส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  เพ่ือเป็น
ผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย 

(๕) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ของส านักงาน  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับของ  
กบส.  และระเบียบของส านักงาน 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามข้อบังคับ  นโยบาย  มติ  หรือประกาศของ  กบส. หรือ  กกม. 
ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส านักงาน  

ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ  
เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้บุคคลใดในสังกัดของส านักงาน  ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  

ทั้งนี้  ตามข้อบังคับที่  กบส.  ก าหนด 
ในกรณีที่ไม่มีเลขาธิการหรือเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองเลขาธิการที่มีอาวุโส

ตามล าดับรักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมมารักษาการแทน 

มาตรา ๓๗ การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามแบบและหลักเกณฑ์ที่  กบส.  ก าหนด 
โดยให้ค านึงถึงหลักสากลและมาตรฐานการบัญชี  

มาตรา ๓๘ ให้ส านักงานจัดท างบการเงินและบัญชี  แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ส านักงานทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ  กบส.  เพ่ือรับรอง 

มาตรา ๓๙ ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง  จะต้องด าเนินการโดยบคุคลภายนอก
ที่  กบส.  ให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของส านักงานให้เป็นไป  
ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  กฎหมาย  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและแผนของรัฐบาล   
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือการนี้ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้เลขาธิการชี้แจงข้อเท็จจริง   
แสดงความคิดเห็น  หรือท ารายงานเสนอ  และมีอ านาจสั่งยับยั้งการกระท าของส านักงานที่ขัดต่อหน้าที่ 
และอ านาจของส านักงาน  กฎหมาย  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและแผนของรัฐบาล  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานได้ 

หมวด  ๓ 
การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
นโยบายและแผน 

 
 

มาตรา ๔๑ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องค านึงถึงความเป็นเอกภาพและ
การบูรณาการในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน  และต้องสอดคล้องกับ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วย  
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ส านักงานทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ  กบส.  เพ่ือรับรอง 

มาตรา ๓๙ ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง  จะต้องด าเนินการโดยบคุคลภายนอก
ที่  กบส.  ให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของส านักงานให้เป็นไป  
ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  กฎหมาย  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและแผนของรัฐบาล   
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือการนี้ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้เลขาธิการชี้แจงข้อเท็จจริง   
แสดงความคิดเห็น  หรือท ารายงานเสนอ  และมีอ านาจสั่งยับยั้งการกระท าของส านักงานที่ขัดต่อหน้าที่ 
และอ านาจของส านักงาน  กฎหมาย  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและแผนของรัฐบาล  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานได้ 

หมวด  ๓ 
การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
นโยบายและแผน 

 
 

มาตรา ๔๑ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องค านึงถึงความเป็นเอกภาพและ
การบูรณาการในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน  และต้องสอดคล้องกับ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วย  
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

การด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ต้องมุ่งหมายเพ่ือสร้างศักยภาพใน
การป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกป้อง
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ 

มาตรา ๔๒ นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ต้องมีเป้าหมาย
และแนวทางอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้  

(๑) การบูรณาการการจัดการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ  
(๒) การสร้างมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยง

จากภัยคุกคามทางไซเบอร์  
(๓) การสร้างมาตรการในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ 
(๔) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชน  และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
(๕) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(๖) การพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
(๗) การสร้างความตระหนักและความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(๘) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการจัดท านโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ขึ้นตามแนวทางในมาตรา  ๔๒  เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยให้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  และเมื่อได้ประกาศแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และ
หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศตามท่ีก าหนดไว้ในแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว 

ในการจัดท านโยบายและแผนตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานจัดให้มีการรับฟังความเห็นหรือประชุม
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ 
ทางสารสนเทศ  

มาตรา ๔๔ ให้หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศจัดท าประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษา  
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเร็ว 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยเรื่อง  ดังต่อไปนี้  

(๑) แผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
โดยผู้ตรวจประเมิน  ผู้ตรวจสอบภายใน  หรือผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๒) แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดท าประมวลแนวทางปฏิบัติและ
กรอบมาตรฐานส าหรับให้หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  หรือหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหรือน าไปใช้เป็นประมวลแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  หรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทาง
สารสนเทศของตน และในกรณีท่ีหน่วยงานดังกล่าวยังไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับ
ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน  ให้น าประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดังกล่าว
ไปใช้บังคับ 

ส่วนที ่ ๒ 
การบริหารจัดการ 

 
 

มาตรา ๔๕ หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  มีหน้าที่ป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์   
ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน  และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  ด้วย  

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศไม่อาจด าเนินการหรือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้   ส านักงานอาจให้ความช่วยเหลือ 
ด้านบุคลากรหรือเทคโนโลยีแก่หน่วยงานนั้นตามที่ร้องขอได้ 

มาตรา ๔๖ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ให้หน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  แจ้งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  เพ่ือประสานงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ไปยังส านักงาน 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุม
หรือก ากับดูแล  และหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ แจ้งให้ส านักงานทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องอาศัยความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
คณะกรรมการหรือ  กกม.  อาจมอบหมายให้เลขาธกิารว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมเฉพาะงานได้  

ผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

เลขาธิการต้องออกบัตรประจ าตัวผู้เชี่ยวชาญใหแ้ก่บุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้  และในการปฏิบัตหินา้ที่  
บุคคลดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจ าตัวในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  และเมื่อพ้นจากหน้าที่แล้วจะต้องคืน 
บัตรประจ าตัวแก่ส านักงานโดยเร็ว 

ส่วนที ่ ๓ 
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคญัทางสารสนเทศ 

 
 

มาตรา ๔๘ โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศเป็นกิจการที่มีความส าคัญต่อความมั่นคง
ของรัฐ  ความมั่นคงทางทหาร  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  และ
เป็นหน้าที่ของส านักงานในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบหรือเกิดแก่โครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ 

มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือ
ให้บริการในด้านดังต่อไปนี้  เป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  

(๑) ด้านความมั่นคงของรัฐ 
(๒) ด้านบริการภาครัฐที่ส าคัญ 
(๓) ด้านการเงินการธนาคาร 
(๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 
(๕) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
(๖) ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค 
(๗) ด้านสาธารณสุข 
(๘) ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

้หนา   ๓๘
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การพิจารณาประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะต้องพิจารณาทบทวน
การประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการดังกล่าวเป็นคราว ๆ  ไปตามความเหมาะสม 

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดลักษณะ  หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์  ส าหรับหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศตามมาตรา  ๔๙  เพ่ือประสานงาน  เฝ้าระวัง  รับมือ  และแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์  
โดยจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีความพร้อมหรือหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดู แลหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น ๆ  ท าหน้าที่ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศตามมาตรา  ๔๙  ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

การพิจารณาประกาศก าหนดภารกจิหรอืบริการของหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะต้องพิจารณาทบทวน
การประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการดังกล่าวเป็นคราว ๆ  ไปตามความเหมาะสม 

มาตรา ๕๑ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการ
ในด้านที่มีการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๙  หรือมาตรา  ๕๐  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

มาตรา ๕๒ เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน  ให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศแจ้งรายชื่อและข้อมูลการติดต่อของเจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์   
และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ไปยังส านักงาน  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลของตน  และหน่วยงาน
ตามมาตรา  ๕๐  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศตามมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  และ
มาตรา  ๕๐  วรรคสอง  หรือนับแต่วันท่ีคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยตามมาตรา  ๕๑  แล้วแต่กรณี   
โดยอย่างน้อยเจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์  และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ต้องเป็นบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์  และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งก่อนการเปลี่ยนแปลง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ให้แจ้งโดยเร็ว  

มาตรา ๕๓ ในการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  ให้หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลตรวจสอบมาตรฐานขั้นต่ าเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับควบคุมดูแล
ของตน  หากพบว่าหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศใดไม่ได้มาตรฐาน  ให้หนว่ยงานควบคุม

้หนา   ๓๙
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หรือก ากับดูแลนั้นรีบแจ้งให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศที่ต่ ากว่ามาตรฐานแก้ไข  
ให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว  หากหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้นยังคงเพิกเฉยไม่ด าเนินการ  
หรือไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลก าหนด  ให้หน่วยงาน
ควบคุมหรือก ากับดูแลส่งเรื่องให้  กกม.  พิจารณาโดยไม่ชักช้า 

เมื่อได้รับค าร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  หาก  กกม.  พิจารณาแล้วเห็นว่า   มีเหตุดังกล่าวและ 
อาจท าให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์  ให้  กกม.  ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ  ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานเพ่ือใช้อ านาจ
ในทางบริหาร  สั่งการไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  
เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว 

(๒) กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน  ให้แจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน  ผู้ครอบครอง
คอมพิวเตอร์  และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  
เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว 

ให้เลขาธิการด าเนินการติดตามเพ่ือให้เป็นไปตามความในวรรคสองด้วย 
มาตรา ๕๔ หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  ต้องจัดให้มีการประเมิน

ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยมีผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยผู้ตรวจสอบดา้นความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ  ทั้งโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศจัดส่งผลสรุปรายงานการด าเนินการต่อ
ส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่  กกม.  เห็นว่า  การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ตามมาตรา  ๕๔  ไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานตามรายงานของหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  ให้  กกม.  มีค าสั่งให้หน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้นด าเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือด าเนินการตรวจสอบในด้านอื่น ๆ  ที่มีผลต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศได้ 

ในกรณีที่หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  ได้จัดให้มีการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  แต่  กกม.  เห็นว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ให้  กกม.  ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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การพิจารณาประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะต้องพิจารณาทบทวน
การประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการดังกล่าวเป็นคราว ๆ  ไปตามความเหมาะสม 

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดลักษณะ  หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์  ส าหรับหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศตามมาตรา  ๔๙  เพ่ือประสานงาน  เฝ้าระวัง  รับมือ  และแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์  
โดยจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมหรือหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดู แลหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น ๆ  ท าหน้าที่ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศตามมาตรา  ๔๙  ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

การพิจารณาประกาศก าหนดภารกจิหรอืบริการของหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะต้องพิจารณาทบทวน
การประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการดังกล่าวเป็นคราว ๆ  ไปตามความเหมาะสม 

มาตรา ๕๑ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการ
ในด้านที่มีการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๙  หรือมาตรา  ๕๐  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

มาตรา ๕๒ เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน  ให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศแจ้งรายชื่อและข้อมูลการติดต่อของเจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์   
และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ไปยังส านักงาน  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลของตน  และหน่วยงาน
ตามมาตรา  ๕๐  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศตามมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  และ
มาตรา  ๕๐  วรรคสอง  หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยตามมาตรา  ๕๑  แล้วแต่กรณี   
โดยอย่างน้อยเจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์  และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ต้องเป็นบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์  และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งก่อนการเปลี่ยนแปลง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ให้แจ้งโดยเร็ว  

มาตรา ๕๓ ในการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  ให้หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลตรวจสอบมาตรฐานขั้นต่ าเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับควบคุมดูแล
ของตน  หากพบว่าหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศใดไม่ได้มาตรฐาน  ให้หนว่ยงานควบคุม

้หนา   ๓๙
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หรือก ากับดูแลนั้นรีบแจ้งให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศที่ต่ ากว่ามาตรฐานแก้ไข  
ให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว  หากหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้นยังคงเพิกเฉยไม่ด าเนินการ  
หรือไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลก าหนด  ให้หน่วยงาน
ควบคุมหรือก ากับดูแลส่งเรื่องให้  กกม.  พิจารณาโดยไม่ชักช้า 

เมื่อได้รับค าร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  หาก  กกม.  พิจารณาแล้วเห็นว่า   มีเหตุดังกล่าวและ 
อาจท าให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์  ให้  กกม.  ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ  ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานเพ่ือใช้อ านาจ
ในทางบริหาร  สั่งการไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  
เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว 

(๒) กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน  ให้แจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน  ผู้ครอบครอง
คอมพิวเตอร์  และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  
เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว 

ให้เลขาธิการด าเนินการติดตามเพ่ือให้เป็นไปตามความในวรรคสองด้วย 
มาตรา ๕๔ หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  ต้องจัดให้มีการประเมิน

ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยมีผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยผู้ตรวจสอบดา้นความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ  ทั้งโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศจัดส่งผลสรุปรายงานการด าเนินการต่อ
ส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่  กกม.  เห็นว่า  การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ตามมาตรา  ๕๔  ไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานตามรายงานของหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  ให้  กกม.  มีค าสั่งให้หน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้นด าเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือด าเนินการตรวจสอบในด้านอื่น ๆ  ที่มีผลต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศได้ 

ในกรณีที่หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  ได้จัดให้มีการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  แต่  กกม.  เห็นว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ให้  กกม.  ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๐
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(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ  ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานเพ่ือ ใช้อ านาจ
ในทางบริหาร  สั่งการไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  
เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว  

(๒) กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน  ให้แจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน  ผู้ครอบครอง
คอมพิวเตอร์  และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  
เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว 

ให้เลขาธิการด าเนินการติดตามเพ่ือให้เป็นไปตามความในวรรคสองด้วย 
มาตรา ๕๖ หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  ต้องก าหนดให้มีกลไกหรือ

ขั้นตอนเพ่ือการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของตน  ตามมาตรฐานซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานควบคมุ
หรือก ากับดูแล  และตามประมวลแนวทางปฏิบัติ  รวมถึงระบบมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพ่ือรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ท่ีคณะกรรมการหรือ  กกม.  ก าหนด  และต้องเข้าร่วมการทดสอบสถานะความพร้อม
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส านักงานจัดขึ้น 

มาตรา ๕๗ เมื่อมีเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบของหน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  ให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  รายงาน
ต่อส านักงานและหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และปฏิบัติการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่
ก าหนดในส่วนที่ ๔  ทั้งนี้  กกม.  อาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานด้วยก็ได้ 

ส่วนที ่ ๔ 
การรบัมือกบัภัยคุกคามทางไซเบอร ์

 
 

มาตรา ๕๘ ในกรณีท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบสารสนเทศ 
ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศใด  
ให้หน่วยงานนั้นด าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  และระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานนั้น  รวมถึงพฤติการณ์แวดล้อมของตน  เพ่ือประเมินว่ามีภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นหรือไม่  
หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้น  ให้ด าเนินการป้องกัน  
รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานน้ัน  และแจ้งไปยังส านักงานและหน่วยงาน
ควบคุมหรือก ากับดูแลของตนโดยเร็ว 

้หนา   ๔๑
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ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดพบอุปสรรคหรือปัญหาในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของตน  หน่วยงานหรือบุคคลนั้นอาจร้องขอความช่วยเหลือไปยังส านักงาน 

มาตรา ๕๙ เมื่อปรากฏแก่หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดแูล  หรือเมื่อหน่วยงานควบคุมหรอื
ก ากับดูแลได้รับแจ้งเหตุตามมาตรา  ๕๘  ให้หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล ร่วมกับหน่วยงาน 
ตามมาตรา  ๕๐  รวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบ  วิเคราะห์สถานการณ์  และประเมินผลกระทบเกี่ยวกับ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์  และด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศที่อยู่ในการควบคุมหรือก ากับดูแลของตน  และให้ความร่วมมือและประสานงานกับ
ส านักงาน  ในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  

(๒) แจ้งเตือนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศที่อยู่ใน
การควบคุมหรือก ากับดูแลของตน  รวมทั้งหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 

มาตรา ๖๐ การพิจารณาเพ่ือใช้อ านาจในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  คณะกรรมการ
จะก าหนดลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยแบ่งออกเป็นสามระดับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง  หมายถึง  ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความเสี่ยง
อย่างมีนัยส าคัญถึงระดับที่ท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ
หรือการให้บริการของรัฐด้อยประสิทธิภาพลง 

(๒) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง  หมายถึง  ภัยคุกคามที่มีลักษณะการเพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์  โดยมุ่งหมาย
เพ่ือโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศและการโจมตีดังกล่าวมีผลท าให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ
โครงสร้างส าคัญทางสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ  
ความมั่นคงของรัฐ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การป้องกันประเทศ  เศรษฐกิจ  การสาธารณสุข  
ความปลอดภัยสาธารณะ  หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนเสียหาย  จนไม่สามารถท างานหรือ
ให้บริการได้  

(๓) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ  หมายถึง  ภัยคุกคามทางไซ เบอร์ในระดับวิกฤติ 
ที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้  

 (ก) เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีเกิดจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์  
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้นกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง  โดยส่งผลกระทบรุนแรง

้หนา   ๔๒
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ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศในลักษณะที่เป็นวงกว้าง  จนท าให้การท างานของ
หน่วยงานรัฐหรือการให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศที่ให้กับประชาชนล้มเหลวทั้งระบบ  
จนรัฐไม่สามารถควบคุมการท างานส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐได้  หรือการใช้มาตรการเยียวยา
ตามปกติในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และมีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปยัง
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญอื่น ๆ  ของประเทศ  ซึ่งอาจมีผลท าให้บุคคลจ านวนมากเสียชีวิตหรือระบบ
คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์จ านวนมากถูกท าลายเป็นวงกว้างในระดับประเทศ 

 (ข) เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่
ในภาวะคับขันหรือมีการกระท าความผิดเกีย่วกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  การรบหรือ
การสงคราม  ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต  
ผลประโยชน์ของชาติ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ความปลอดภัยของประชาชน  การด ารงชีวิตโดยปกตสิขุ
ของประชาชน  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม  หรือการป้องปัด
หรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง 

ทั้งนี้  รายละเอียดของลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์  มาตรการป้องกัน   รับมือ  ประเมิน  
ปราบปราม  และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ประกาศก าหนด  

มาตรา ๖๑ เมื่อปรากฏแก่  กกม.  ว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรงให้  กกม.  ออกค าสั่งให้ส านักงานด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมข้อมูล  หรือพยานเอกสาร  พยานบุคคล  พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์  และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๒) สนับสนุน  ให้ความช่วยเหลือ  และเข้าร่วมในการป้องกัน  รับมือ และลดความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น 

(๓) ด าเนินการป้องกันเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์  เสนอแนะหรือสั่งการให้ใช้ระบบที่ใช้แก้ปัญหาเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
รวมถึงการหาแนวทางตอบโต้หรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๔) สนับสนุน  ให้ส านักงาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ความช่วยเหลือ  
และเข้าร่วมในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น 

้หนา   ๔๓
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(๕) แจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
โดยค านึงถึงสถานการณ์  ความร้ายแรงและผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น 

(๖) ให้ความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเอกชน
เพื่อจัดการความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

มาตรา ๖๒ ในการด าเนินการตามมาตรา  ๖๑  เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์  
และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  ให้เลขาธิการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือขอความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือมาให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
และตามสถานที่ที่ก าหนด  หรือให้ข้อมูลเป็นหนังสือเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๒) มีหนังสือขอข้อมูล  เอกสาร  หรือส าเนาข้อมูลหรือเอกสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
ผู้อื่นอันเป็นประโยชน์แก่การด าเนินการ  

(๓) สอบถามบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวพัน
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์  

(๔) เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครอง
สถานที่นั้น  

ผู้ให้ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งกระท าโดยสุจริตย่อมได้รบัการคุ้มครองและไม่ถือวา่เป็นการละเมดิ
หรือผิดสัญญา  

มาตรา ๖๓ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์  ให้  กกม.  มีค าสั่งให้หน่วยงานของรัฐให้ข้อมูล  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  หรือใช้เครื่องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในความครอบครองที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

กกม.  ต้องดูแลมิให้มีการใช้ข้อมูลที่ได้มาตามวรรคหนึ่งในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
และให้  กกม.  รับผิดชอบในค่าตอบแทนบุคลากร  ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับในการร้องขอต่อเอกชนโดยความยินยอมของ
เอกชนนั้นด้วย 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอยู่ในระดับร้ายแรง  
ให้  กกม.  ด าเนินการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และด าเนินมาตรการ
ที่จ าเป็น 

้หนา   ๔๔
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ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้  กกม.  มีหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กระท าการหรือระงับการด าเนินการใด ๆ เพ่ือป้องกัน  รับมือ  และ 
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่  กกม.  ก าหนด  
รวมทั้งร่วมกันบูรณาการในการด าเนินการเพ่ือควบคุม  ระงับ  หรือบรรเทาผลที่เกิดจากภัยคุกคามทาง  
ไซเบอร์นั้นได้อย่างทันท่วงที 

ให้เลขาธิการรายงานการด าเนินการตามมาตรานี้ต่อ  กกม.  อย่างต่อเนื่อง  และเมื่อภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ดังกล่าวสิ้นสุดลง  ให้รายงานผลการด าเนินการต่อ  กกม.  โดยเร็ว 

มาตรา ๖๕ ในการรับมือและบรรเทาความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง  กกม.  มีอ านาจออกค าสั่งเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้บุคคลผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครอง  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
ซึ่งมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทาง  
ไซเบอร์ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เฝ้าระวังคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง 
(๒) ตรวจสอบคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือหาข้อบกพร่องท่ีกระทบต่อการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  วิเคราะห์สถานการณ์  และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(๓) ด าเนินมาตรการแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือจัดการข้อบกพร่องหรือก าจัดชุดค าสั่ง 

ไม่พึงประสงค์  หรือระงับบรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ด าเนินการอยู่ 
(๔) รักษาสถานะของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการใด ๆ  เพ่ือด าเนินการ

ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์  
(๕) เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ

คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะเท่าที่จ าเป็น  เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูลตาม  (๕)  ให้  กกม.  มอบหมายให้เลขาธิการยื่นค าร้องต่อ

ศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครอง  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  
หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งด าเนินการตามค าร้อง  ทั้งนี้  ค าร้องที่ยื่นต่อศาลต้องระบุเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งก าลังกระท าหรือจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง  ในการพิจารณาค าร้องให้ยื่นเป็นค าร้องไต่สวนค าร้องฉุกเฉินและให้ศาลพิจารณา
ไต่สวนโดยเร็ว 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๖๖ ในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง  กกม.  มีอ านาจปฏิบัติการหรือสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิารเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเพ่ือป้องกนั
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าตรวจสอบสถานที่  โดยมีหนังสือแจ้งถึงเหตุอันสมควรไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่เพ่ือเข้าตรวจสอบสถานที่นั้น  หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๒) เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์  
ท าส าเนา  หรือสกัดคัดกรองข้อมูลสารสนเทศหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้อง
หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๓) ทดสอบการท างานของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้อง
หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  หรือถูกใช้เพ่ือค้นหาข้อมูลใด ๆ  ที่อยู่ภายในหรือใช้ประโยชน์
จากคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์นั้น  

(๔) ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ใด ๆ  เฉพาะเท่าที่จ าเป็น 
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  เพ่ือการตรวจสอบหรือวิเคราะห์  ทั้งนี้  ไม่เกิน
สามสิบวัน  เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวให้ส่งคืนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ  แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์   
หรือผู้ครอบครองโดยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบหรือวิเคราะห์  

ในการด าเนินการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้  กกม.  ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมี
ค าสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าร้อง  ท้ังนี้  ค าร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใด
บุคคลหนึ่งก าลังกระท าหรือจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง  ในการพิจารณาค าร้องให้ยื่นเป็นค าร้องไต่สวนค าร้องฉุกเฉินและให้ศาลพิจารณาไต่สวนโดยเร็ว 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ  ให้เป็นหน้าที่และอ านาจ 
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ในการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
สภาความมั่นคงแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่เป็นเหตุจ าเป็นเร่งด่วน  และเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ  
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้เลขาธิการมีอ านาจด าเนินการได้ทันทีเท่าที่จ าเป็นเพื่อป้องกันและเยียวยา
ความเสียหายก่อนล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องยื่นค าร้องต่อศาล  แต่หลังจากการด าเนินการดังกล่าว  ให้แจ้ง
รายละเอียดการด าเนินการดังกล่าวต่อศาลที่มีเขตอ านาจทราบโดยเร็ว 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ในกรณีร้ายแรงหรือวิกฤติเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน  ประเมินผล  รับมือ  ปราบปราม  ระงับ  
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือ  
กกม.  มีอ านาจขอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยผู้นั้น
ต้องให้ความร่วมมือและให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการหรือ  กกม.  โดยเร็ว  

มาตรา ๖๙ ผู้ที่ได้รับค าสั่งอันเกี่ยวกับการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ได้เฉพาะที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรงเท่านั้น 

หมวด  ๔ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูล 
คอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูล  
ของผู้ใช้บริการ  ที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่บุคคลใด  ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระท าความผิดตามกฎหมายอื่นหรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

มาตรา ๗๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคอมพิวเตอร์  ที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน  
สองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ข้อมูลของผู้ใช้บริการ  
หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์  ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้  และ
เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๓ หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศใดไม่รายงานเหตุภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ตามมาตรา  ๕๗  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ส่งข้อมูลให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๖๒  (๑)  หรือ  (๒)  โดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ  กกม.  ตามมาตรา  ๖๕  (๑)  และ  (๒)  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่  กกม.  ออกค าสั่งให้ปฏิบัติจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ  กกม.  ตามมาตรา  ๖๕  (๓)  และ  (๔)  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งศาลตามมาตรา  ๖๕  (๕)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดขัดขวาง  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ  กกม.  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งปฏิบัติการตามค าสั่งของ  กกม.  ตามมาตรา  ๖๖  (๑)  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลตามมาตรา  ๖๖  (๒)  
(๓)  หรือ  (๔)  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๗๘ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
ตามมาตรา  ๕  (๑)  (๒)  และให้เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แหง่ชาติ  
เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน  และให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตามมาตรา  ๕  (๓)  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  

ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมอาจเสนอรายช่ือบุคคลต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดังกล่าวด้วยได้ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ส่งข้อมูลให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๖๒  (๑)  หรือ  (๒)  โดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ  กกม.  ตามมาตรา  ๖๕  (๑)  และ  (๒)  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่  กกม.  ออกค าสั่งให้ปฏิบัติจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ  กกม.  ตามมาตรา  ๖๕  (๓)  และ  (๔)  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งศาลตามมาตรา  ๖๕  (๕)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดขัดขวาง  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ  กกม.  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งปฏิบัติการตามค าสั่งของ  กกม.  ตามมาตรา  ๖๖  (๑)  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลตามมาตรา  ๖๖  (๒)  
(๓)  หรือ  (๔)  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๗๘ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
ตามมาตรา  ๕  (๑)  (๒)  และให้เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แหง่ชาติ  
เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน  และให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตามมาตรา  ๕  (๓)  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  

ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมอาจเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดังกล่าวด้วยได้ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๗๙ ให้ด าเนินการเพ่ือให้มี  กกม.  และ  กบส.  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มี 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตามมาตรา  ๗๘  

ให้ด าเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จตามมาตรา  ๘๐ 

มาตรา ๘๐ ให้ด าเนินการจัดตั้งส านักงานให้แล้วเสร็จเพ่ือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ในระหว่างที่การด าเนินการจัดตั้งส านักงานยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ส านักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าที่ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา  ๗๙  
วรรคสอง 

มาตรา ๘๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส านักงาน 
ตามความจ าเป็น 

ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ข้าราชการ  พนักงาน   เจ้าหน้าที่  หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ  มาปฏิบัติงานที่ส านักงานเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้ถือว่าข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
ในส านักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคสองไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
แล้วแต่กรณี  จากสังกัดเดิม  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการ  พนักงาน  
เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง  ในระหว่างปฏิบัติงานในส านักงานด้วย
ก็ได้ 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จ  ให้ส านักงานด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่   หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองเพ่ือบรรจ ุ
เป็นพนักงานของส านักงานต่อไป 

ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ใดได้รับการคัดเลือก
และบรรจุตามวรรคสี่  ให้มีสิทธินับระยะเวลาท างานที่เคยท างานอยู่ในสังกัดเดิมต่อเน่ืองรวมกับระยะเวลา
ท างานในส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๘๒ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ 
เพ่ืออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอ านาจหน้าที่  กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และงบประมาณของ 
บรรดาภารกิจที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๓ การด าเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ  ตามพระราชบัญญัตนิี้  
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๕๐
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ในปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  โครงข่ายโทรคมนาคม  หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมมีความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ  และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  ดังนั้น  
เพ่ือให้สามารถป้องกัน  หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที  สมควรก าหนดลักษณะของ
ภารกิจหรือบริการที่มีความส าคัญเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศทั้งหน่วยงานของรัฐและ  
หน่วยงานเอกชน  ที่จะต้องมีการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  มิให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ  รวมทั้งให้มีหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการประสานการปฏิบัติงาน
ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง  
ตลอดจนก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  อย่างมีเอกภาพ
และต่อเนื่อง  อันจะท าให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ในปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  โครงข่ายโทรคมนาคม  หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมมีความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ  และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  ดังนั้น  
เพ่ือให้สามารถป้องกัน  หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที  สมควรก าหนดลักษณะของ
ภารกิจหรือบริการที่มีความส าคัญเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศทั้งหน่วยงานของรัฐและ  
หน่วยงานเอกชน  ที่จะต้องมีการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  มิให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ  รวมทั้งให้มีหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการประสานการปฏิบัติงาน
ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง  
ตลอดจนก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  อย่างมีเอกภาพ
และต่อเนื่อง  อันจะท าให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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พระราชบัญญัติ 

คุมครองขอมลูสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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พระราชบัญญัติ 

คุมครองขอมลูสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินีส้อดคล้องกบัเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๓๖ / ตอนท่ี ๖๙ ก / หนา ๕๒ / วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ 
 วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (สำหรับบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ 

และความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖) 
 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



417สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินีส้อดคล้องกบัเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด  ๒  หมวด  ๓  หมวด  ๕  หมวด  ๖  หมวด  ๗  และความใน
มาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๙๖  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในลักษณะใด  กิจการใด  หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว  ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ว่าด้วยการนั้น  เว้นแต่ 

(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  ให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นการเพิ่มเติม  ไม่ว่าจะซ้ ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน  บทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
ออกค าสั่งเพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน 
 (ข) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นมีบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่เจ้าหนา้ที่ผู้มีอ านาจพิจารณา

เรื่องร้องเรียนตามกฎหมายดังกล่าวออกค าสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  แต่ไม่เพียงพอเท่ากับ
อ านาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว 
ร้องขอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้เสียหายยื่นค าร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น 
(๒) การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  ซึ่งรวมถึง

ความมั่นคงทางการคลังของรัฐ  หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน  รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  นิติวิทยาศาสตร์  หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะ  
เพ่ือกิจการสื่อมวลชน  งานศิลปกรรม  หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ
หรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๔) สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าว  
ซึ่งเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  รัฐสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  แล้วแต่กรณี 

(๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี  
การบังคับคดี  และการวางทรัพย์  รวมทั้งการด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(๖) การด าเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับแก่ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด  กิจการใด  หรือหน่วยงานใดท านองเดียวกับผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  และผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง  ต้องจัดให้มี 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร  ไม่ว่า
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยนั้น  ได้กระท าในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจักร  
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรโดยการด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  เมื่อเป็นกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร  ไม่ว่า 
จะมีการช าระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

(๒) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร 
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้  
“ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
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“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ทั้งนี้  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“บุคคล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ   ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผูม้ีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์

เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านสุขภาพ  ด้านการเงิน  หรือด้านอื่น  ทั้งนี้   
ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค  อธิบดีกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ  
และอัยการสูงสุด  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนเก้าคน  ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านสุขภาพ  ด้านการเงิน  
หรือด้านอื่น  ทั้งนี้  ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนวาระตามมาตรา  ๑๓  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงความโปร่งใส
และความเป็นธรรมในการสรรหา 

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนแปดคนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคล 
ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ประกอบด้วย  

(๑) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสองคน  
(๒) บุคคลซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้งจ านวนสองคน  
(๓) บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งจ านวนสองคน  และ 
(๔) บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งจ านวนสองคน 
ในกรณีที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้งตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการสรรหา 

ในส่วนของตนได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน  ให้ส านักงานเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาแทนผู้มีอ านาจแต่งตั้งนั้น 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ 
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  และให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหาแทนใน
ต าแหน่งนั้นโดยเร็ว  ในระหว่างท่ียังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔) 

มาตรา ๑๐ ในการสรรหาประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑  และ
ยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจ านวนประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  ที่จะได้รับแต่งตั้ง 

้หนา   ๕๖
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เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ครบจ านวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม  
รวมทั้งความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔) 

ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 
(๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึง่  หากยังมิได้มีการแตง่ตั้งประธานกรรมการหรอืกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแตง่ตั้งอกีได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๒  ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ที่ได้รับ

แต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้   

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคสอง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่
ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๑๔ การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นได้ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณา  
ให้แจ้งการมีส่วนไดเ้สียของตนใหค้ณะกรรมการทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม  และห้ามมิให้ผู้นั้นเข้ารว่ม
ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท าแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  ด าเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท
ตาม  (๑)  รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว 

(๓) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยัง

ต่างประเทศ 
(๖) ประกาศก าหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ 
(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ใน 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของ

พระราชบัญญัตินี้อย่างน้อยทุกรอบห้าปี 
(๙) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้ความคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน 
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล  
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการได้รับเบี้ยประชุม

และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ  ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  ให้ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  เว้นแต่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง  เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่
โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้  

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย  และการขอความยินยอมนั้น
ต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน  มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้  รวมทั้ง  
ใช้ภาษาที่อ่านง่าย  และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์
ดังกล่าว  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามแบบและข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้ 

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องค านึง  
อย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม  ทั้งนี้  ในการเข้าท าสัญญา
ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ  ต้องไม่มีเง่ือนไขในการให้ความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท าแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  ด าเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท
ตาม  (๑)  รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว 

(๓) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยัง

ต่างประเทศ 
(๖) ประกาศก าหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ 
(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ใน 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของ

พระราชบัญญัตินี้อย่างน้อยทุกรอบห้าปี 
(๙) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้ความคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน 
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล  
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการได้รับเบี้ยประชุม

และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

้หนา   ๕๙
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ประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ  ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  ให้ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  เว้นแต่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง  เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่
โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้  

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย  และการขอความยินยอมนั้น
ต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน  มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้  รวมทั้ง  
ใช้ภาษาที่อ่านง่าย  และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์
ดังกล่าว  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามแบบและข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้ 

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องค านึง  
อย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม  ทั้งนี้  ในการเข้าท าสัญญา
ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ  ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่าย
เช่นเดียวกับการให้ความยินยอม  เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ  
สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
โดยชอบตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด  ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น 

การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  ไม่มีผล
ผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และไม่ท าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท าการเก็บรวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา  ๒๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ  ซึ่งผู้ เยาว์อาจให้ความยินยอม 
โดยล าพังได้ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  หรือมาตรา  ๒๔  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ด้วย 

(๒) ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี  ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจ
กระท าการแทนผู้เยาว์ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการถอนความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ  การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล  การร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  โดยอนุโลม 

้หนา   ๖๑
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มาตรา ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ 
ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้  เว้นแต่ 

(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อน
เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยแล้ว 

(๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๒๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จ าเป็นภายใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๒๓ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง 
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลถึงรายละเอยีด  ดังต่อไปนี้  
เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 

(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพ่ือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ตามที่มาตรา  ๒๔  ให้อ านาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติ 
ตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเข้าท าสัญญา  รวมทั้งแจ้งถึง
ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล  

(๓) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้  ทั้งนี้  ในกรณี
ที่ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน  ให้ก าหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐาน
ของการเก็บรวบรวม 

(๔) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย 
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อในกรณี  

ที่มีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ให้แจ้งข้อมูล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อของ
ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

้หนา   ๖๒
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่าย
เช่นเดียวกับการให้ความยินยอม  เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ  
สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
โดยชอบตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด  ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น 

การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  ไม่มีผล
ผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และไม่ท าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท าการเก็บรวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา  ๒๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ  ซึ่งผู้ เยาว์อาจให้ความยินยอม 
โดยล าพังได้ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  หรือมาตรา  ๒๔  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ด้วย 

(๒) ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี  ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจ
กระท าการแทนผู้เยาว์ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการถอนความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ  การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล  การร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  โดยอนุโลม 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ 
ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้  เว้นแต่ 

(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อน
เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยแล้ว 

(๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๒๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จ าเป็นภายใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๒๓ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง 
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลถึงรายละเอยีด  ดังต่อไปนี้  
เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 

(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพ่ือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ตามที่มาตรา  ๒๔  ให้อ านาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติ 
ตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเข้าท าสัญญา  รวมทั้งแจ้งถึง
ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล  

(๓) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้  ทั้งนี้  ในกรณี
ที่ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน  ให้ก าหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐาน
ของการเก็บรวบรวม 

(๔) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย 
(๕) ข้อมูลเก่ียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อในกรณี  

ที่มีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ให้แจ้งข้อมูล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อของ
ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๖) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๑๙  วรรคห้า  มาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๒  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ 

(๑) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ  
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคล 
(๓) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ 

เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 
(๔) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(๕) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   

หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญ
น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก

แหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง  เว้นแต่ 
(๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

โดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล  

(๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  
หรือมาตรา  ๒๖ 

ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ตามมาตรา  ๒๑  และการแจ้งรายละเอียด
ตามมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าว 

ไม่สามารถท าได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  ในกรณีนี้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิ  เสรีภาพ  และประโยชน์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระท าโดยเร่งด่วนตามที่กฎหมายก าหนด  
ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ซึ่งล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากหน้าที่ 
หรือจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดบางประการ  
ตามมาตรา  ๒๓  ไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายก าหนด 

การแจ้งรายละเอียดตามวรรคสอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมตามมาตรานี้  เว้นแต่กรณีที่น าข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้เพ่ือการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งในการติดต่อครั้งแรก  และกรณีที่จะน าข้อมูล  
ส่วนบุคคลไปเปิดเผย  ต้องแจ้งก่อนที่จะน าข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก 

มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลเกีย่วกบัเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  ความคิดเหน็
ทางการเมือง  ความเชื่อในลัทธิ  ศาสนาหรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  ประวัติอาชญากรรม   
ข้อมูลสุขภาพ  ความพิการ  ข้อมูลสหภาพแรงงาน  ข้อมูลพันธุกรรม  ข้อมูลชีวภาพ  หรือข้อมูลอื่นใด 
ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ 

(๑) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้  ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  

(๒) เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ  สมาคม  
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง  ศาสนา  ปรัชญา  หรือสหภาพแรงงาน
ให้แก่สมาชิก  ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก  หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ าเสมอกับมูลนิธิ  สมาคม  หรือองค์กร  
ที่ไม่แสวงหาก าไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิ  
สมาคม  หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรนั้น 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
(๕) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
 (ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์  การประเมินความสามารถในการท างานของ

ลูกจ้าง  การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์  การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม  การรักษาทางการแพทย์  
การจัดการด้านสุขภาพ  หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย  ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้ าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

 (ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข  เช่น  การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร  หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ
ของยา  เวชภัณฑ์  หรือเครื่องมือแพทย์  ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าท่ีหรือ
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 (ค) การคุ้มครองแรงงาน  การประกันสังคม  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของผู้มสีิทธิตามกฎหมาย  การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  หรือการคุ้มครองทางสังคม  
ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  หรือประโยชน์สาธารณะอื่น  
ทั้งนี้  ต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  และได้จัดให้มีมาตรการ  
ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

 (จ) ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ  โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการน าลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ท าให้สามารถยืนยันตัวตน
ของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้  เช่น  ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า  ข้อมูลจ าลองม่านตา  หรือ
ข้อมูลจ าลองลายนิ้วมือ 

ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมต้องกระท าภายใต้
การควบคุมของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ส่วนที ่ ๓ 
การใช้หรือเปดิเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๖ 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง  จะต้องไม่ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูล  
ส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการ  
ตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เพียงพอ  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๑๖  (๕)  เว้นแต่ 

(๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  
(๒) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๓) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ 
เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 

(๔) เป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือบุคคลอื่น  เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

(๖) เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอของประเทศปลายทาง

หรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย  ทั้งนี้    
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอาจขอให้ทบทวนได้เมื่อมีหลักฐานใหม่ท าให้เชื่อได้ว่าประเทศปลายทางหรือ
องค์การระหว่างประเทศท่ีรับข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาจนมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ที่เพียงพอ 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ 
ในราชอาณาจักรได้ก าหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน  หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงาน  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศที่เป็นไปตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าว  
ให้สามารถกระท าได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘ 

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ลักษณะของเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน 
เพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน  และหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึง่  
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ยังไม่มีค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๘  หรือยังไม่มีนโยบายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่ง  
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  เมื่อผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถบังคับ
ตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้  รวมท้ังมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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หมวด  ๓ 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๓๐ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา  
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามค าขอตามวรรคหนึ่ง  จะปฏิเสธค าขอได้เฉพาะในกรณี
ที่เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล  และการเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
จะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บันทึกการปฏิเสธค าขอดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีค าขอตามวรรคหนึ่งและเป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธค าขอได้  
ตามวรรคสอง  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการตามค าขอโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

คณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงและการขอรับส าเนาตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้ง
การขยายระยะเวลาตามวรรคสี่หรือหลักเกณฑ์อื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

มาตรา ๓๑ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลได้  ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ  
ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  รวมทั้งมีสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 

(๒) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง  เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  (๓)  หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ก าหนด
ในมาตรา  ๒๔  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



434สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งจะใช้กับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ได้  หรือการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอด้วยเหตุผลดังกล่าว  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธค าขอ
พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๓๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธคิัดคา้นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมลู
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม 
ตามมาตรา  ๒๔  (๔)  หรือ  (๕)  เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่า 

 (ก) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่า 

 (ข) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย 

(๒) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การตลาดแบบตรง 

(๓) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  เว้นแต่เป็นการจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ไม่สามารถเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
ต้องปฏิบัติโดยแยกส่วนออกจากข้อมูลอื่นอย่างชัดเจนในทันทีเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้ง  
การคัดค้านให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธการคัดด้านด้วยเหตุผลตาม  (๑)  (ก)  หรือ  (ข)   
หรือ  (๓)  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ  
ตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๓๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบ
หรือท าลาย  หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๑) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป 

(๓) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามมาตรา  ๓๒  (๑)  และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธค าขอตามมาตรา  ๓๒  (๑)  (ก)   
หรือ  (ข)  ได้  หรือเป็นการคัดค้านตามมาตรา  ๓๒  (๒) 

(๔) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่
ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับการเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น  การเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๔  (๑)  หรือ  (๔)  หรือ 
มาตรา  ๒๖  (๕)  (ก)  หรือ  (ข)  การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลถูกขอให้ลบหรือท าลายหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามค าขอนั้น  โดยแจ้งผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ  เพ่ือให้ได้รับค าตอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามค าขอ 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือท าลาย  หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๓๔ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ร้องขอให้ด าเนินการตามมาตรา  ๓๖ 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๒) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือท าลายตามมาตรา  ๓๓  (๔)  แต่เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน 

(๓) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล  แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อตั้ง  
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา  ๓๒  (๑)  หรือตรวจสอบ
ตามมาตรา  ๓๒  (๓)  เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๓๒  วรรคสาม 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการระงับการใช้ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๓๕ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง   

เป็นปัจจุบัน  สมบูรณ์  และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการ

ตามมาตรา  ๓๕  หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามค าร้องขอ  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องบันทึกค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

ให้น าความในมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  

เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  และต้องทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

(๓) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา  หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  หรือตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ  หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้ถอนความยินยอม  เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น   

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๔  (๑)  หรือ  (๔)  หรือมาตรา  ๒๖  (๕)  (ก)  หรือ  (ข)  
การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย  ทั้งนี้  ให้น าความใน
มาตรา  ๓๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยอนุโลม 

(๔) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง  
นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้  เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคล  ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยา 
โดยไม่ชักช้าด้วย  ทั้งนี้  การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  ต้องแต่งตั้งตัวแทนของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอ านาจ
ให้กระท าการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๓๘ บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนตามมาตรา  ๓๗  (๕)  มิให้น ามาใช้บังคับแก่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบอาชีพหรือธุรกิจในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไมม่ีลักษณะตามมาตรา  ๒๖  และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเปน็จ านวนมากตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๑  (๒) 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  มีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ให้น าความในมาตรา  ๓๗  (๕)  และความในวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ  อย่างน้อยดังต่อไปนี้  เพ่ือให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและส านักงานสามารถตรวจสอบได้  โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได้ 

(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม  
(๒) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๒) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือท าลายตามมาตรา  ๓๓  (๔)  แต่เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน 

(๓) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล  แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อตั้ง  
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา  ๓๒  (๑)  หรือตรวจสอบ
ตามมาตรา  ๓๒  (๓)  เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๓๒  วรรคสาม 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการระงับการใช้ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๓๕ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง   

เป็นปัจจุบัน  สมบูรณ์  และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการ

ตามมาตรา  ๓๕  หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามค าร้องขอ  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องบันทึกค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

ให้น าความในมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  

เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  และต้องทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

(๓) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา  หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ  หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้ถอนความยินยอม  เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น   

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๔  (๑)  หรือ  (๔)  หรือมาตรา  ๒๖  (๕)  (ก)  หรือ  (ข)  
การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย  ทั้งนี้  ให้น าความใน
มาตรา  ๓๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยอนุโลม 

(๔) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง  
นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้  เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคล  ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยา 
โดยไม่ชักช้าด้วย  ทั้งนี้  การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  ต้องแต่งตั้งตัวแทนของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอ านาจ
ให้กระท าการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๓๘ บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนตามมาตรา  ๓๗  (๕)  มิให้น ามาใช้บังคับแก่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบอาชีพหรือธุรกิจในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไมม่ีลักษณะตามมาตรา  ๒๖  และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเปน็จ านวนมากตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๑  (๒) 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  มีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ให้น าความในมาตรา  ๓๗  (๕)  และความในวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ  อย่างน้อยดังต่อไปนี้  เพ่ือให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและส านักงานสามารถตรวจสอบได้  โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได้ 

(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม  
(๒) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(๔) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
(๕) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
(๖) การใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา  ๒๗  วรรคสาม 
(๗) การปฏิเสธค าขอหรือการคัดค้านตามมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  มาตรา  ๓๑  วรรคสาม  

มาตรา  ๓๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง 
(๘) ค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา  ๓๗  (๑)   
ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับกับตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  

วรรคสอง  โดยอนุโลม 
ความใน  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๘)  อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่  
มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็น  
ครั้งคราว  หรือมีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๔๐ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งที่ได้รับ

จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น  เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  
ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  รวมทั้ง 
แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น 

(๓) จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  ส าหรับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลใด  ให้ถือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ  
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

การด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความใน  (๓)  อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการ
ขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือ
มิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว  หรือมีการเก็บรวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๔๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) การด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย  จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ าเสมอ
โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๓) กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็น 
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในเครือกิจการ  
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  
ตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้  ทั้งนี้  สถานที่ท าการแต่ละแห่งของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันดังกล่าว
ต้องสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย 

ความในวรรคสองให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมีสถานที่ท าการหลายแห่งโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องแต่งตั้ง
ตัวแทนตามมาตรา  ๓๗  (๕)  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ตัวแทนโดยอนุโลม 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(๔) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
(๕) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
(๖) การใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา  ๒๗  วรรคสาม 
(๗) การปฏิเสธค าขอหรือการคัดค้านตามมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  มาตรา  ๓๑  วรรคสาม  

มาตรา  ๓๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง 
(๘) ค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา  ๓๗  (๑)   
ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับกับตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  

วรรคสอง  โดยอนุโลม 
ความใน  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๘)  อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่  
มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็น  
ครั้งคราว  หรือมีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๔๐ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งที่ได้รับ

จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น  เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  
ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  รวมทั้ง 
แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น 

(๓) จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  ส าหรับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลใด  ให้ถือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ  
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
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การด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความใน  (๓)  อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการ
ขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือ
มิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว  หรือมีการเก็บรวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๔๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) การด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย  จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ าเสมอ
โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๓) กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็น 
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในเครือกิจการ  
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  
ตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้  ทั้งนี้  สถานที่ท าการแต่ละแห่งของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันดังกล่าว
ต้องสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย 

ความในวรรคสองให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมีสถานที่ท าการหลายแห่งโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องแต่งตั้ง
ตัวแทนตามมาตรา  ๓๗  (๕)  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ตัวแทนโดยอนุโลม 
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล ะ
ส านักงานทราบ  ทั้งนี้  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
โดยค านึงถึงความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นพนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ  
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมู ลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ 

มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้ง

ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ  
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ  รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจ้างด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลต้องสามารถรายงานไปยังผู้บริหารสูงสุดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยตรงได้ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นได้  แต่ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับรองกับส านักงานว่าหน้าที่หรือภารกิจดังกล่าว  
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๔๓ ให้มีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของประเทศ 

ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย  
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน  
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
มาตรา ๔๔ นอกจากหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ  
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และ
คณะอนุกรรมการ  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๗๖
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล ะ
ส านักงานทราบ  ทั้งนี้  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
โดยค านึงถึงความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นพนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมู ลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ 

มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้ง

ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ  
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ  รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ 
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจ้างด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้  ท้ังนี้  ในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลต้องสามารถรายงานไปยังผู้บริหารสูงสุดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยตรงได้ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นได้  แต่ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับรองกับส านักงานว่าหน้าที่หรือภารกิจดังกล่าว  
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๔๓ ให้มีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของประเทศ 

ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย  
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน  
ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
มาตรา ๔๔ นอกจากหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ  
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และ
คณะอนุกรรมการ  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) จัดท าร่างแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งร่างแผนแม่บทและ
มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติดังกล่าว  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

(๓) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการหรือ
กลไกการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งตรวจสอบและรับรองนโยบายใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๙ 

(๔) ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งวิเคราะห์และ
วิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) ประสานงานกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  องค์การมหาชน  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรั ฐและหน่วยงานของเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และประชาชน  รวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๘) ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ลูกจ้าง  ผู้รับจ้าง  หรือประชาชนทั่วไป 

(๙) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจของส านักงาน  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
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มาตรา ๔๕ ในการด าเนินงานของส านักงาน  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติ 
ในมาตรา  ๔๔  แล้ว  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจทั่วไป  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนท านิติกรรมอื่นใด  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินงานต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่
คณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๔๖ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานประกอบด้วย 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๙๔  วรรคหนึ่ง 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ

ระดับรัฐบาล  
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้อันเกิดจากการด าเนินการ

ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน 
เงินและทรัพย์สินของส านักงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๔๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ส านักงานได้มาจากการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้

ของส านักงานตามมาตรา  ๔๖  (๔)  หรือ  (๕)  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน 
มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และเลขาธิการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
หกคนซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างน้อยสามคน  และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงาน 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๑) จัดท าร่างแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ังร่างแผนแม่บทและ
มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติดังกล่าว  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

(๓) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการหรือ
กลไกการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งตรวจสอบและรับรองนโยบายใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๙ 

(๔) ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งวิเคราะห์และ
วิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) ประสานงานกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  องค์การมหาชน  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรั ฐและหน่วยงานของเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และประชาชน  รวมท้ังเผยแพร่และให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๘) ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ลูกจ้าง  ผู้รับจ้าง  หรือประชาชนทั่วไป 

(๙) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจของส านักงาน  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๔๕ ในการด าเนินงานของส านักงาน  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติ 
ในมาตรา  ๔๔  แล้ว  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจทั่วไป  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนท านิติกรรมอื่นใด  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินงานต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่
คณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๔๖ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานประกอบด้วย 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๙๔  วรรคหนึ่ง 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ

ระดับรัฐบาล  
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้อันเกิดจากการด าเนินการ

ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน 
เงินและทรัพย์สินของส านักงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๔๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ส านักงานได้มาจากการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้

ของส านักงานตามมาตรา  ๔๖  (๔)  หรือ  (๕)  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน 
มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ปลัดกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และเลขาธิการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
หกคนซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างน้อยสามคน  และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงาน 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

ให้น าความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จ านวนแปดคนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘ 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ 
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  และให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่  
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหาแทน 
ในต าแหน่งนั้นโดยเร็ว  ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๔๘ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  ท้ังนี้  ต้องค านึงถึง 
ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา 

มาตรา ๕๐ ในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  
ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่ง  รวมทั้งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  วรรคสาม  และยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจ านวน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  ที่จะได้รับแต่งตั้ง 

เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘   
ครบจ านวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๔๘  พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมท้ังความยินยอม 
ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามมาตรา  ๔๘ 

ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  
ซึ่งได้รับแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๕๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแตง่ตั้งอกีได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแตง่ตัง้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิแทน  และ
ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิเหลือไมถ่งึ
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

มาตรา ๕๓ การประชุมคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 
การประชุมของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจกระท า

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

ให้น าความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จ านวนแปดคนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘ 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ 
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  และให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่  
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหาแทน 
ในต าแหน่งนั้นโดยเร็ว  ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๔๘ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  ต้องค านึงถึง 
ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา 

มาตรา ๕๐ ในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  
ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่ง  รวมทั้งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  วรรคสาม  และยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจ านวน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  ที่จะได้รับแต่งตั้ง 

เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘   
ครบจ านวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๔๘  พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมท้ังความยินยอม 
ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามมาตรา  ๔๘ 

ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  
ซึ่งได้รับแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๕๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างท่ียังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแตง่ตั้งอกีได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแตง่ตัง้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิแทน  และ
ในกรณีท่ีประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิเหลือไมถ่งึ
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

มาตรา ๕๓ การประชุมคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 
การประชุมของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจกระท า

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๕๔ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหนา้ที่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร  การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป  

การตรวจสอบภายใน  รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  ของส านักงาน 
(๓) อนุมัติแผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

ส านักงาน 
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและเลขาธิการให้เป็นไป  

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ 
(๖) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ

ส านักงาน 
(๗) ประเมินผลการด าเนินการของส านักงาน  และการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อบังคับตาม  (๒)  ถ้ามีการจ ากัดอ านาจเลขาธิการในการท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๕ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายได้ 

คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งบุคคล 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

การปฏิบัติหน้าที่และจ านวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตามวรรคสอง   
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๕๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๕๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แต่งตั้ง  ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๗ ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้ง  มีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงาน 

การแต่งตั้งเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามที่
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๕๘ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบปี  
(๓) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน  

และการบริหารจัดการ  
มาตรา ๕๙ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๔) เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๗) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือเคยถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 
(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๖๒  (๔) 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๕๔ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหนา้ที่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร  การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป  

การตรวจสอบภายใน  รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  ของส านักงาน 
(๓) อนุมัติแผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

ส านักงาน 
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและเลขาธิการให้เป็นไป  

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ 
(๖) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของ

ส านักงาน 
(๗) ประเมินผลการด าเนินการของส านักงาน  และการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อบังคับตาม  (๒)  ถ้ามีการจ ากัดอ านาจเลขาธิการในการท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๕ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายได้ 

คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งบุคคล 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

การปฏิบัติหน้าที่และจ านวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตามวรรคสอง   
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๕๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๕๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แต่งตั้ง  ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๗ ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้ง  มีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงาน 

การแต่งตั้งเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามที่
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๕๘ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบปี  
(๓) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน  

และการบริหารจัดการ  
มาตรา ๕๙ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๔) เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๗) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือเคยถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 
(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๖๒  (๔) 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๙) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
มาตรา ๖๐ เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
ก่อนครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกิน

หกสิบวัน  หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือสรรหาเลขาธิการ
คนใหม่  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๖๑ ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก าหนด 

มาตรา ๖๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๖๐  เลขาธิการพ้นจาก
ต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๘  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๙ 
(๔) คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ออก  เพราะไม่ผ่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ  
หย่อนความสามารถ 

มาตรา ๖๓ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน  และตามนโยบาย

และแผนระดับชาติ  แผนยุทธศาสตร์  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  และคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และระเบียบ  ข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติของ
คณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธกิารตามที่เลขาธกิาร
มอบหมาย 

(๕) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  และลูกจ้าง
ของส านักงาน  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศของ
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้เลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารงานของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๖๔ ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของ
ส านักงาน  เพ่ือการนี้  เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส านกังาน  เลขาธิการอาจขอให้ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  
องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้  
ทั้งนี้  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ  และ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว  ให้ถือว่า
เป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในส านักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง  
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๙) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
มาตรา ๖๐ เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
ก่อนครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแตไ่ม่เกิน

หกสิบวัน  หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือสรรหาเลขาธิการ
คนใหม่  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๖๑ ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก าหนด 

มาตรา ๖๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๖๐  เลขาธิการพ้นจาก
ต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๘  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๙ 
(๔) คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ออก  เพราะไม่ผ่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ  
หย่อนความสามารถ 

มาตรา ๖๓ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน  และตามนโยบาย

และแผนระดับชาติ  แผนยุทธศาสตร์  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  และคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และระเบียบ  ข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติของ
คณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธกิารตามที่เลขาธกิาร
มอบหมาย 

(๕) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  และลูกจ้าง
ของส านักงาน  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศของ
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้เลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารงานของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๖๔ ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของ
ส านักงาน  เพ่ือการนี้  เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส านกังาน  เลขาธิการอาจขอให้ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  
องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้  
ทั้งนี้  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ  และ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว  ให้ถือว่า
เป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในส านักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง  
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งตั้งในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ตามวรรคสองแล้ว  ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นระหว่างที่มาปฏิบัติงานในส านักงานส าหรับ
การค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติ ราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๗ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา 
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ในส านักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของส านักงานซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากส านักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อน  และให้ถือว่าการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
เป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นระยะเวลา
ในการชดใช้ทุน 

มาตรา ๖๘ การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๖๙ ให้ส านักงานจัดท างบการเงนิและบัญชี  แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งรอ้ยยี่สิบวนั
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ส านักงานทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับรอง 

มาตรา ๗๐ ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  
วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานการด าเนนิงานประจ าปีตามวรรคหนึง่  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบญัชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว 
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การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง  จะต้องด าเนินการโดยบุคคลภายนอก
ที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๕ 
การร้องเรียน 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะกไ็ด้
ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

คุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้าม  วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหนง่  และการด าเนินงานอืน่
ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๗๒ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ตรวจสอบการกระท าใด ๆ  ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ประมวลผลข้อมูล  

ส่วนบุคคล  รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๗๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

การยื่น  การไม่รับเรื่อง  การยุติเรื่อง  การพิจารณา  และระยะเวลาในการพิจารณาค าร้องเรียน  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการก าหนดให้ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือ
ยุติเรื่องในกรณีที่มีผู้มีอ านาจพิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่นด้วย  

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๗๓  
วรรคสอง  หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ระเบียบนั้นได้ก าหนดไม่ให้รับไว้พิจารณา  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา 

เมื่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา  ๗๒  (๑)  หรือตรวจสอบ 
การกระท าใด ๆ  ตามมาตรา  ๗๒  (๒)  แล้วรับฟังได้ว่า  เรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นไม่มีมูล   
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีค าสั่งยุติเรื่อง 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหรือตรวจสอบตามวรรคสองแล้วรับฟังได้ว่า   
เรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นเป็นกรณีซึ่งอาจไกล่เกลี่ยได้และคู่กรณีประสงค์จะให้ไกล่เกลี่ย   
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด าเนินการไกล่เกลี่ย  แต่หากเรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นไ ม่อาจ 
ไกล่เกลี่ยได้  หรือไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจออกค าสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหรือด าเนินการ
แก้ไขการกระท าของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๒) สั่งห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกระท าการที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้กระท าการใดเพ่ือระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยอมด าเนินการ 
ตามค าสั่งตามวรรคสาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ในกรณีที่ต้องมีการยึด  อายัด  หรือ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพ่ือบังคับ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้มีอ านาจสั่งยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือการนั้น 

การจัดท าค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  ให้ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ลงนามแทน 
ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
ในการด าเนินการตามมาตรานี้  เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมด้วยเหตุผล  และในกรณีที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือยุติเรื่องที่มีผู้มีอ านาจ
พิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่น  ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  หากผู้ร้องเรียนประสงค์จะให้ส่งเรื่อง
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาในเรื่องนั้นตามกฎหมายอื่น  ให้ด าเนินการตามความประสงคด์ังกล่าว  และให้ถือวา่
ผู้มีอ านาจพิจารณาได้รับเรื่องร้องเรียนนับแต่วันที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้รับเรื่องร้องเรียนนั้น 

มาตรา ๗๕ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผู้ร้องเรียน  หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้ง
จะสั่งให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้ 
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มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนา้ที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ใดมาให้
ข้อมูลหรือส่งเอกสารหรอืหลักฐานใด ๆ  เกี่ยวกับการด าเนินการหรือการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  ในกรณ ี
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ใดได้กระท าผิดหรือท าให้เกิด  
ความเสียหายเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการด าเนินการตาม  (๒)  หากมีความจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่ง
อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใดเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
สถานที่นั้น  เพ่ือตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  ยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน  หรือสิ่งอื่นใด  
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีไว้หรือใช้เพ่ือกระท าความผิด 

ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้  ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๖ 
ความรับผดิทางแพ่ง 

 
 

มาตรา ๗๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการใด ๆ  
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้นแก่เจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคล  ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า  

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



454สำ�นักง�นพัฒน�ธรุกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์

(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง 

(๒) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เจ้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความจ าเป็นในการป้องกันความเสียหายที่ก าลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้วด้วย 

มาตรา ๗๘ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาล
ก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนัน้  ทั้งนี้  โดยค านึงถงึ
พฤติการณ์ต่าง ๆ  เช่น  ความร้ายแรงของความเสียหายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ  ผลประโยชน์  
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ  สถานะทางการเงินของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  หรือการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่อให้เกิด
ความเสียหายด้วย 

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอัน
ขาดอายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด  หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

หมวด  ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
โทษอาญา 

 
 

มาตรา ๗๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  โดยประการที่น่าจะท าให้
ผู้อื่นเกิดความเสียหาย  เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
มาตรา ๘๐ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนือ่งจากการปฏิบัติหนา้ที่ตามพระราชบัญญตันิี้  

ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง  มิให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผย  ในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่  
(๒) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๔) การเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ  ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า

ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ  หรือบุคคล ใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

ส่วนที ่ ๒ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๘๒ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๓๐  วรรคสี่  
มาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๔๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  หรือไม่ขอ
ความยินยอมตามแบบหรือข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  หรือ 
ไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมตามมาตรา  ๑๙  วรรคหก  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  
ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 
หนึ่งล้านบาท 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๘๓ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  
มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  
วรรคสอง  หรือมาตรา  ๓๗  หรือขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๕  
วรรคสอง  หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม   
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๘๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  
หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามมาตรา  ๒๖  หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  โดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙   
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา ๘๕ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือ
มาตรา  ๔๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๖ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๐  โดยไม่มีเหตุอันควร  
หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๓๗  (๕)  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๘๗ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  โดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา ๘๘ ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
และมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๔๑  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง
ตามมาตรา  ๗๕  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗๖  (๑)  หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา  ๗๖  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๙๐ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามที่ก าหนดไว้
ในส่วนนี้  ทั้งนี้  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้ 

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ในการพิจารณาออกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญค านึงถึง  
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด  ขนาดกิจการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และ  
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับตามค าสั่ง  หรือมีแต่ไม่สามารถด าเนินการบังคับทางปกครองได้  
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจฟ้องคดีตอ่ศาลปกครองเพ่ือบังคับช าระค่าปรับ  ในการนี ้ ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าค าสั่งให้ช าระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา  และบังคับให้มี
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช าระค่าปรับได้ 

ค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองและค าสั่งในการบังคับทางปกครอง  ให้น าความในมาตรา  ๗๔  
วรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้น าความในมาตรา  ๗๔  วรรคสี่  มาใช้บังคับกับการบังคับ 
ทางปกครองตามวรรคสามโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๙๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  
และให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๒ ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๙๑ 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จตามมาตรา  ๙๓ 

มาตรา ๙๓ ให้ด าเนินการจัดตั้งส านักงานให้แล้วเสร็จเพ่ือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๘๓ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  
มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  
วรรคสอง  หรือมาตรา  ๓๗  หรือขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๕  
วรรคสอง  หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม   
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๘๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  
หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามมาตรา  ๒๖  หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  โดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙   
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา ๘๕ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือ
มาตรา  ๔๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๖ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๐  โดยไม่มีเหตุอันควร  
หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๓๗  (๕)  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๘๗ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  โดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา ๘๘ ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
และมาตรา  ๔๑  วรรคหน่ึง  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๔๑  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง
ตามมาตรา  ๗๕  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗๖  (๑)  หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา  ๗๖  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๙๐ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามที่ก าหนดไว้
ในส่วนนี้  ทั้งนี้  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้ 

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

ในการพิจารณาออกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญค านึงถึง  
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด  ขนาดกิจการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และ  
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับตามค าสั่ง  หรือมีแต่ไม่สามารถด าเนินการบังคับทางปกครองได้  
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจฟ้องคดีตอ่ศาลปกครองเพ่ือบังคับช าระค่าปรับ  ในการนี ้ ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าค าสั่งให้ช าระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา  และบังคับให้มี
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช าระค่าปรับได้ 

ค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองและค าสั่งในการบังคับทางปกครอง  ให้น าความในมาตรา  ๗๔  
วรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้น าความในมาตรา  ๗๔  วรรคสี่  มาใช้บังคับกับการบังคับ 
ทางปกครองตามวรรคสามโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๙๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  
และให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๒ ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๙๑ 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จตามมาตรา  ๙๓ 

มาตรา ๙๓ ให้ด าเนินการจัดตั้งส านักงานให้แล้วเสร็จเพ่ือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ในระหว่างที่การด าเนินการจัดตั้งส านักงานยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าที่ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมคนหนึ่งท าหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา  ๙๒  
วรรคสอง 

มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส านักงาน 
ตามความจ าเป็น 

ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใดในหน่วยงานของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานของส านักงานเป็นการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้ถือว่าข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
ในส านักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคสองไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
แล้วแต่กรณี  จากสังกัดเดิม  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง  ในระหว่างปฏิบัติงาน  
ในส านักงานด้วยก็ได้ 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จ  ให้ส านักงานด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองเพ่ือบรรจุ  
เป็นพนักงานของส านักงานต่อไป 

ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ใดได้รับการคัดเลือก
และบรรจุตามวรรคสี่  ให้มีสิทธินับระยะเวลาท างานที่เคยท างานอยู่ในสังกัดเดิมต่อเนื่องรวมกับระยะเวลา
ท างานในส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๕ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องก าหนดวิธีการยกเลิกความยินยอม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย 

การเปิดเผยและการด าเนินการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๙๖ การด าเนินการออกระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ในระหว่างที่การด าเนินการจัดตั้งส านักงานยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าที่ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมคนหนึ่งท าหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา  ๙๒  
วรรคสอง 

มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส านักงาน 
ตามความจ าเป็น 

ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใดในหน่วยงานของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานของส านักงานเป็นการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้ถือว่าข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
ในส านักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคสองไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
แล้วแต่กรณี  จากสังกัดเดิม  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง  ในระหว่างปฏิบัติงาน  
ในส านักงานด้วยก็ได้ 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จ  ให้ส านักงานด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองเพ่ือบรรจุ  
เป็นพนักงานของส านักงานต่อไป 

ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ใดได้รับการคัดเลือก
และบรรจุตามวรรคสี่  ให้มีสิทธินับระยะเวลาท างานที่เคยท างานอยู่ในสังกัดเดิมต่อเนื่องรวมกับระยะเวลา
ท างานในส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๕ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องก าหนดวิธีการยกเลิกความยินยอม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย 

การเปิดเผยและการด าเนินการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

มาตรา ๙๖ การด าเนินการออกระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิด 
สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหาย
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว  ท าได้โดยง่าย  สะดวก  และรวดเร็ว  ก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม  สมควรก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการทั่วไปขึ้น  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  กลไก  หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

้หนา   ๙๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิด 
สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหาย
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว  ท าได้โดยง่าย  สะดวก  และรวดเร็ว  ก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม  สมควรก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการทั่วไปขึ้น  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  กลไก  หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

้หนา   ๙๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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