คู่มอื ปฏิบัตงิ าน
การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ ายสื� อสารประจําวัน

ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัตหิ น้ าที� ผู้ดูแลระบบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ� สาร
� ที�การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
สํานั กงานเขตพืน

คํานํา
คูม่ ือการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ประจําวัน จัดทําขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผู้ดแู ละระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ที่เปิ ดระบบให้ ทํางานในลักษณะ 24x7 (เปิ ดให้ ทํางาน 24 ชัว่ โมง) ต้ องดําเนินการตาม
มาตรฐานในการตรวจสอบการทํางานของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้ อย 1 ครัง้ ภายใน 24 ชัว่ โมงเพื่อ
ให้ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขององค์กร สามารถให้ บริ การสาธารณะได้ 24 ชัว่ โมงเข้ าถึงได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา และ
การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กร ไม่ให้ ถกู โจมตีจากระบบภายนอก และป้องกันไม่ให้
บุคคลภายนอกเจาะระบบเข้ ามาใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กรเป็ นฐานในการโจมตีหน่วยงานอืน่
การจัดทําคูม่ ือนี ้ได้ แบ่งขันตอนการตรวจสอบเป็
้
นส่วนๆ ได้ แก่ การตรวจสอบการทํางานของเครื่ องแม่
ข่าย การดูแลระบบเครื อข่าย (Network Monitor) การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์เครื อข่าย
ตารางแสดงค่าของ โค๊ ดต่าง ๆ ที่เครื่ องแม่ขา่ ยและอุปกรณ์เครื อข่ายแสดงออกมา ว่ามีข้อผิดพลาดจากที่ใด และ
ต้ องดําเนินการบํารุงรักษาอย่างไร หวังหว่าคูม่ ือการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ประจําวัน ฉบับนี ้ จะเป็ น
ประโยชน์กบั ผู้ดแู ลระบบและผู้ที่สนใจในการดูแลระบบเครื อข่าย สามารถให้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เป็ นประโยชน์กบั องค์กรต่อไป
ไตรรงค์ สาดแว
ศึกษานิเทศก ปฏิบัตหิ นาที่
ผอ.กล่มุ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สารบัญ
การตรวจสอบระบบเครื่ องแม่ขา่ ย

หน้ า

- เครื่ อง Internet Server

1

- เครื่ อง Web Server & DNS

4

- เครื่ อง Database

7

- เครื่ อง Web Server Data Center

7

- เครื่ อง Web Server Obec LMS

8

- เครื่ อง Web Server PRTG

8

PRTG Network Monitor

9

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า

14

แบบฟอร์ มการตรวจสอบประจําวัน

17

กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

18

-

ประกาศกระทรวงหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

-

พรบ.การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคผนวก
-

แผนผังระบบไฟฟ้าห้ องควบคุมระบบเครื อข่าย

-

แผนผังระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย

- Table Light Path Diagnostics

คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารประจำวัน
ด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง และ
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ให้สามารถ บริการผู้ใช้ภายในสำนักงาน สถานศึกษาในสังกัด และสาธารณะชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นการดูแลระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน จึงต้องปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งต้องมีการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อประกันคุณภาพของระบบการให้บริการผ่านออนไลน์ ของ
สำนักงาน ที่สามารถบริการผู้ใช้ของสำนักงานและสาธารณะได้ทุกที่ทุกเวลา ตามแบบ Check List ตรวจสอบระบบ
ประจำวัน ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวันของสำนักงาน ดังต่อไปนี้
1. เครื่องแม่ข่าย Internet Server (Proxy) ยี่ห้อ IBM X3650 M ทำหน้าที่ ควบคุมการยืนยันตัวตนการใช้อินเตอร์เน็ต
สำนักงาน และบันทึกข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดการตรวจสอบที่สำคัญ คือ
1.1 SAS HDD

ตรวจสอบหน่วยจัดเก็บข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย

1.2 OS/ETH 0-3

ตรวจสอบ Operating System / Interface Card Network

1.3 DHCP/Private IP

ตรวจสอบการรับและจ่ายเลข IP อัตโนมัติให้ผู้รับบริการ

1.4 HTTPD

บริการ Web Server สำหรับการควบคุมผู้ใช้และปรับค่าการให้บริการ

1.5 Squid

ตรวจสอบการให้บริการ Caching ของระบบอินเตอร์เน็ตในสำนักงาน

1.6 DNS

ตรวจสอบการบริการชื่อโดเมน และเลข IP

1.7 Authentication/log file

ตรวจสอบระบบการยืนยันตัวตนและบันทึกข้อมูลการจราจรทางคอมฯ

1.8 Fire Wall CCR-1009

ตรวจสอบการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัย Firewall

1.9 Load Balance FQR 7200

ตรวจสอบสถานะของสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต

1.10 Blower

ตรวจสอบพัดลมระบายความร้อน

SAS HDD 10K

DHCP/Private

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน
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ตรวจสอบสถานการณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของ log file

ตรวจสอบสถานะของระบบยืนยันตัวตน Authentication
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

หน้า 2

ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์เครือข่ายที่ติดตั้งภายในสำนักงานทั้งหมด

ตรวจสอบการถูกโจมตีของเครือข่ายภายนอก
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน
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2. เครื่องแม่ข่าย Web Server และ DNS ยี่ห้อ IBM X3650 M ทำหน้าที่ ให้บริการเว็บไซต์สำนักงาน และระบบ
โดเมนเนม service Domain Sea12.go.th มีรายละเอียดการตรวจสอบที่สำคัญ คือ
1.1

SAS HDD

ตรวจสอบหน่วยจัดเก็บข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย

1.2

ETH 0-3

ตรวจสอบ Interface Card Network

1.3

MySql Serv

ตรวจสอบระบบการบริการฐานข้อมูล

1.4

HTTPD

บริการ web server สำหรับการควบคุมผู้ใช้และปรับค่าการให้บริการ

1.5

Fri Wall/ES

ตรวจสอบ ระบบป้องกันผู้บุกรุก/และผู้บุกในช่วงเวลาที่ผ่านมา

1.6

DNS/sea12.go.th

ตรวจสอบการทำงานของระบบการการบริการชื่อโดเมน และเลข IP

1.7

Internet Speed ( CAT) ตรวจสอบระบบ Public IP /ทดสอบspeed ที่ให้บริการโรงเรียน

1.8

PRTG

ตรวจสอบการทำงานของเช็นเชอร์วัดค่าการใช้งาน Bandwidth

1.9

Antivirus /MW

ตรวจสอบระบบป้องกันไวรัส AVG และไวรัส ประเภท Malware

1.10

Blower

ตรวจสอบพัดลมระบายความร้อน

ตรวจสอบ MySql และ HTTP Service

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน
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ตรวจสอบระบบ FTP Service

ตรวจสอบระบบ DNS และ AVG Service
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน
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ตรวจสอบระบบ AVG Antivirus

ตรวจสอบระบบ firewall และป้องกันผู้บุกรุก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน
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3. เครื่องแม่ข่าย Database Server ยี่ห้อ IBM X3650 M ทำหน้าที่ ให้บริการ ระบบสลิปเงินเดือน ออนไลน์
KMCS.info มีรายละเอียดการตรวจสอบที่สำคัญ คือ
1.1

SAS HDD

ตรวจสอบหน่วยจัดเก็บข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย

1.2

ETH 0-3

ตรวจสอบ Interface Card Network

1.3

MySql Serv

ตรวจสอบระบบการบริการฐานข้อมูล

1.4

HTTPD

บริการ web server สำหรับการควบคุมผู้ใช้และปรับค่าการให้บริการ

1.5

Fri Wall/ES

ตรวจสอบ ระบบป้องกันผู้บุกรุก/และผู้บุกในช่วงเวลาที่ผ่านมา

1.6

Internet Speed ( CAT) ตรวจสอบระบบ Public IP /ทดสอบspeed ที่ให้บริการโรงเรียน

1.7

PRTG

ตรวจสอบการทำงานของเช็นเชอร์วัดค่าการใช้งาน Bandwidth

1.8

Antivirus /MW

ตรวจสอบระบบป้องกันไวรัส AVG และไวรัส ประเภท Malware

1.9

Blower

ตรวจสอบพัดลมระบายความร้อน

4. เครื่องแม่ข่าย Web Server ยี่ห้อ Dell R430 ทำหน้าที่ ให้บริการระบบฐานข้อมูลกลาง ออนไลน์ และระบบ
บริหารการประชุมสัมมนา infosea12.info มีรายละเอียดการตรวจสอบที่สำคัญ คือ
1.1

SAS HDD

ตรวจสอบหน่วยจัดเก็บข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย

1.2

ETH 0-1

ตรวจสอบ Interface Card Network

1.3

MySql Serv

ตรวจสอบระบบการบริการฐานข้อมูล

1.4

HTTPD

บริการ web server สำหรับการควบคุมผู้ใช้และปรับค่าการให้บริการ

1.5

Fri Wall/ES

ตรวจสอบ ระบบป้องกันผู้บุกรุก/และผู้บุกในช่วงเวลาที่ผ่านมา

1.6

Internet Speed ( CAT) ตรวจสอบระบบ Public IP /ทดสอบspeed ที่ให้บริการโรงเรียน

1.7

PRTG

ตรวจสอบการทำงานของเช็นเชอร์วัดค่าการใช้งาน Bandwidth

1.8

Antivirus /MW

ตรวจสอบระบบป้องกันไวรัส AVG และไวรัส ประเภท Malware

1.9

Blower

ตรวจสอบพัดลมระบายความร้อน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน
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5. เครื่องแม่ข่าย Web Server ยี่ห้อ Dell R410 ทำหน้าที่ ให้บริการระบบสื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ และสื่อ
สนับสนุนเทคโนโลยี DLIT Domain Sea12lms.com มีรายละเอียดการตรวจสอบที่สำคัญ คือ
1.1

SAS HDD

ตรวจสอบหน่วยจัดเก็บข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย

1.2

ETH 0-1

ตรวจสอบ Interface Card Network

1.3

MySql Serv

ตรวจสอบระบบการบริการฐานข้อมูล

1.4

HTTPD

บริการ web server สำหรับการควบคุมผู้ใช้และปรับค่าการให้บริการ

1.5

Fri Wall/ES

ตรวจสอบ ระบบป้องกันผู้บุกรุก/และผู้บุกในช่วงเวลาที่ผ่านมา

1.6

Internet Speed ( CAT) ตรวจสอบระบบ Public IP /ทดสอบspeed ที่ให้บริการโรงเรียน

1.7

PRTG

ตรวจสอบการทำงานของเช็นเชอร์วัดค่าการใช้งาน Bandwidth

1.8

Antivirus /MW

ตรวจสอบระบบป้องกันไวรัส AVG และไวรัส ประเภท Malware

1.9

Blower

ตรวจสอบพัดลมระบายความร้อน

6. เครื่องแม่ข่าย Web Server ยี่ห้อ IBM X3250 M2 ทำหน้าที่ PRTG Network Monitor มีรายละเอียดการ
ตรวจสอบที่สำคัญ คือ
1.1

SAS HDD

ตรวจสอบหน่วยจัดเก็บข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย

1.2

ETH 0-1

ตรวจสอบ Interface Card Network

1.3

Fri Wall/ES

ตรวจสอบ ระบบป้องกันผู้บุกรุก/และผู้บุกในช่วงเวลาที่ผ่านมา

1.4

PRTG

ตรวจสอบการทำงานของเช็นเชอร์วัดค่าการใช้งาน Bandwidth

1.5

Antivirus /MW

ตรวจสอบระบบป้องกันไวรัส AVG และไวรัส ประเภท Malware

1.6

Blower

ตรวจสอบพัดลมระบายความร้อน

1.7

Switch L3 101-102

ตรวจสอบ การทำงานของ Port Switch

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

หน้า 8

PRTG Network Monitor
Paessler Router Traffic Grapher หรือ PRTG เป็นระบบที่ทำหน้าที่ แสดงผล สถานะการใช้งานของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานทั้งการให้บริการภายในและภายนอกสำนักงาน

แสดงผล สถานะ Internet Leased Line ของ CAT ที่ให้บริการหน่วยงานในสังกัด

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

หน้า 9

แสดงผล สถานt การใช้งานของเครือข่าย Uninet network

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

หน้า 10

แสดงผล สถานะการใช้งาน ของเครือข่าย Broadband FTTX TOT สำหรับให้บริหารภายในสำนักงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

หน้า 11

แสดงผล สถานะของระบบเครือข่าย ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตและรับ-ส่งข้อมูลภายในสำนักงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

หน้า 12

แสดงผล สถานะของระบบเครือข่ายผ่าน Core Switch สำหรับให้บริการผ่านมาตรฐาน 802.11/ac

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

หน้า 13

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศประจำวัน
ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศ เป็นระบบไฟฟ้าชนิด 3 เฟส
โดยมีการแบ่งภาระโหลด และบาลานเฟสผ่านตู้ Load Center
มีขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานและรายละเอียดของระบบไฟฟ้า ดังนี้

ตรวจสอบ สภาวะของ โหลดที่ใช้งาน สถานะของแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

หน้า 14

ตรวจสอบ สถานะของ แรงดันขาเข้า และขาออก ความถี่ อูณหภูมิ และสถานะของระบบไฟฟ้าที่ผ่านมา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

หน้า 15

แสดงผล สถานะทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า แรงดันแบตเตอรี่ กระแสที่ใช้ปัจจุบัน

แสดงผล การทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า แรงดันขาเข้า และแรงดันไฟฟ้าขาออก
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

หน้า 16

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบประจำวัน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.นศ. คู่มือ การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

หน้า 17

กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12

หน้ าที่ 1

ส่วนผู้ดแู ลระบบ

แบบฟอร์ มการตรวจสอบระบบประจําวัน เพื่อประกันระบบการให้ บริการ (Service of System Aassurance)
ชื่อหน่วยงาน กลุม่ งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสือ่ สาร กลุม่ DLICT สพม.12 ส่วนงาน ผู้ดแู ลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว
รายการ
ที่

เรื่อง/หัวข้ อ

วัน /เดือน/ ปี
..…/...มิ ย ./..2562
OK MA หมายเหตุ

Proxy Server 1 IBM
61.19.202.146:81
SAS HDD
ETH 0-3
DHCP /Private IP
httpd
Squid
DNS
```
Authentication
FireWall CCR-1009 mikrotik
Load Balance FQR 7200
Internet Speed
d/u
2 My-Office Server 1 DELL office.sea12 61.19.202.149
Local 1 Public IP
Local 2 Private IP
http service
1

MySql Service
Fire Wall
Antivirus/Malware

วัน /เดือน/ ปี
....…/…มิ..ย...../…2562
OK MA
หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
…/...มิ..ย.…/…2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
.....…/…มิ..ย...../…2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
...…/…มิ..ย../2562
OK MA
หมายเหตุ

192.168.64.1

0.0

0.0

0.0

d/u
10.0.0.3

d/u

d/u

d/u

กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12

หน้ าที่ 2

ส่วนผู้ดแู ลระบบ

แบบฟอร์ มการตรวจสอบระบบประจําวัน เพื่อประกันระบบการให้ บริการ (Service of System Aassurance)
ชื่อหน่วยงาน กลุม่ งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสือ่ สาร กลุม่ DLICT สพม.12 ส่วนงาน ผู้ดแู ลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว
รายการ
ที่

เรื่อง/หัวข้ อ
Network
DNS
Electric System

วัน /เดือน/ ปี
..…/...มิ ย ./..2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
....…/…มิ..ย...../…2562
OK MA
หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
…/...มิ..ย.…/…2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
.....…/…มิ..ย...../…2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
...…/…มิ..ย../2562
OK MA
หมายเหตุ

ไม่มี UPS

ไม่มี UPS

ไม่มี UPS

ไม่มี UPS

ไม่มี UPS

172.16.1.3

9F

9F

9F

3 Web server 2 (DNS) IBM sea12.go.th 61.19.202.150
SAS HDD
MySql Serv
Antivirus ML/ES
DNS (sea12.go.th)
HTML/WWW
ETH 0-3
Fire Wall ES
Internet Speed ( CAT)
PRTG
Blower
4 Web Server 3 (Info) DELL
NiC_Local1
Nic_Local 2
html/www

61.19.202.147

infosea12.info

กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12

หน้ าที่ 3

ส่วนผู้ดแู ลระบบ

แบบฟอร์ มการตรวจสอบระบบประจําวัน เพื่อประกันระบบการให้ บริการ (Service of System Aassurance)
ชื่อหน่วยงาน กลุม่ งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสือ่ สาร กลุม่ DLICT สพม.12 ส่วนงาน ผู้ดแู ลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว
รายการ
ที่

เรื่อง/หัวข้ อ

วัน /เดือน/ ปี
..…/...มิ ย ./..2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
....…/…มิ..ย...../…2562
OK MA
หมายเหตุ

DNS (infosea12.info)
Antivirus ML/ES
SAS HDD
MySql Serv
Blower
5 Web server 4 (LMS)DELL
WWW
IIS/FTP
Antivirus/ES
DNS (sea12lms.com)
MySql Serv
NiC_Local1
Nic_Local 2
SAS HDD
Blower

61.19.202.152

sea12lms.com

6 Web Server 5 (DLIT)DELL
httpd/www
DNS (e-mediaonline.info)

61.19.202.153

e-mediaonline.info

วัน /เดือน/ ปี
…/...มิ..ย.…/…2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
.....…/…มิ..ย...../…2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
...…/…มิ..ย../2562
OK MA
หมายเหตุ

กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12

หน้ าที่ 4

ส่วนผู้ดแู ลระบบ

แบบฟอร์ มการตรวจสอบระบบประจําวัน เพื่อประกันระบบการให้ บริการ (Service of System Aassurance)
ชื่อหน่วยงาน กลุม่ งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสือ่ สาร กลุม่ DLICT สพม.12 ส่วนงาน ผู้ดแู ลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว
รายการ
ที่

เรื่อง/หัวข้ อ

วัน /เดือน/ ปี
..…/...มิ ย ./..2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
....…/…มิ..ย...../…2562
OK MA
หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
…/...มิ..ย.…/…2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
.....…/…มิ..ย...../…2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
...…/…มิ..ย../2562
OK MA
หมายเหตุ

ETH0
ETH1
MySql Serv
Mitting Conference
Blower
7 Web server 6 (Database) Salary
SAS HDD
httpd/www
Antivirus
Salary/books
MySql Serv
NiC_Local1
Nic_Local 2
Brower

61.19.202.148

8 Web server 7 (PRTG)
WWW
Fire Wall ES

61.19.202.151

kmcs.info

9F

9F

9F

กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12

หน้ าที่ 5

ส่วนผู้ดแู ลระบบ

แบบฟอร์ มการตรวจสอบระบบประจําวัน เพื่อประกันระบบการให้ บริการ (Service of System Aassurance)
ชื่อหน่วยงาน กลุม่ งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสือ่ สาร กลุม่ DLICT สพม.12 ส่วนงาน ผู้ดแู ลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว
รายการ
ที่

เรื่อง/หัวข้ อ

วัน /เดือน/ ปี
..…/...มิ ย ./..2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
....…/…มิ..ย...../…2562
OK MA
หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
…/...มิ..ย.…/…2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
.....…/…มิ..ย...../…2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
...…/…มิ..ย../2562
OK MA
หมายเหตุ

10.0.0.4

10.0.0.4

10.0.0.4

10.0.0.4

10.0.0.4

Antivirus ML
DNS
Senser
NiC_Local1
Nic_Local 2
PRTG/TV
9

10

11

Figscan server
Power Supply
Network System
OS Start
DVR ICT Control
Remote
Rec
Camera 1-8
Electric System
VOLT
POTS
Time AP Down/up

61.19.202.158:300

in

out

in
202.29.210.91
24.00 down

out

in
202.29.210.91

out

in
202.29.210.91

out

in
202.29.210.91

out
202.29.210.91

กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.12

หน้ าที่ 6

ส่วนผู้ดแู ลระบบ

แบบฟอร์ มการตรวจสอบระบบประจําวัน เพื่อประกันระบบการให้ บริการ (Service of System Aassurance)
ชื่อหน่วยงาน กลุม่ งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสือ่ สาร กลุม่ DLICT สพม.12 ส่วนงาน ผู้ดแู ลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว
รายการ
ที่

เรื่อง/หัวข้ อ

Air_Con. 1
Air_Con. 2
UPS 1-11
ไฟฉุกเฉิน
10
Network System
CAT Corp 50/50 Mbps
TOT FTTX 200/100 Mbps
CAT FTTX 100/50 Mbps
Uninet network 100/100 mb
11 Meeting Room System
Conference Room
Meeting Room 1
Meeting Room 2
12
GFMIS
SW-104 (การเงิน)
GF Web intranet
ผู้รับผิดชอบ
เวลา 0830-10.00

วัน /เดือน/ ปี
..…/...มิ ย ./..2562
OK MA หมายเหตุ

วัน /เดือน/ ปี
....…/…มิ..ย...../…2562
OK MA
หมายเหตุ

61.19.202.145
192.168.8.254
192.168. 10.1
192.168.1.1
192.168.16.1

25-ก.พ.-62

Uninet

Uninet

วัน /เดือน/ ปี
…/...มิ..ย.…/…2562
OK MA หมายเหตุ

Uninet

วัน /เดือน/ ปี
.....…/…มิ..ย...../…2562
OK MA หมายเหตุ

Uninet

วัน /เดือน/ ปี
...…/…มิ..ย../2562
OK MA
หมายเหตุ

Uninet

ลงชื่อ……………………………. ลงชื่อ……………………………. ลงชื่อ……………………………ลงชื่อ……………………………ลงชื่อ……………………………..
..เวลา…………………….น. ..เวลา…………………….น. ..เวลา…………………….น. ..เวลา…………………….น. ..เวลา…………………….น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ดวยในปจจุบันการติดตอสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเล็กทรอนิกสเริ่มเขาไปมีบทบาท
และทวี ค วามสํ า คั ญ เพิ่ ม ขึ้ น ตามลํ า ดั บ ต อ ระบบเศรษฐกิ จ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
แตในขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยายวงกวาง และทวีความรุนแรง
เพิ่ ม มากขึ้ น ข อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร นั บ เป น พยานหลั ก ฐานสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น คดี
อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสืบสวน สอบสวน เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ จึงสมควรกําหนด
ใหผูใหบริการมีหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรดังกลาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น รั ฐ มนตรีวา การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงไดกําหนดหลักเกณฑไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว า “หลั ก เกณฑ ก ารเก็ บ รั ก ษาข อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร
ของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารรั ก ษาการ
ตามประกาศนี้
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“ผูใหบริการ” หมายความวา
(๑) ผู ใ ห บ ริ ก ารแก บุ ค คลอื่ น ในการเข า สู อิ น เทอร เ น็ ต หรื อ ให ส ามารถติ ด ต อ ถึ ง กั น
โดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วัน ที่ ปริมาณ ระยะเวลา
ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น
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“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน
โดยไดมีการกําหนด คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ
ทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม
ขอ ๕ ภายใตบังคับของมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิ ว เตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทของผู ใ ห บ ริ ก ารซึ่ ง มี ห น า ที่ ต องเก็ บ รั ก ษาข อมู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอรแบงได ดังนี้
(๑) ผูใ ห บ ริ ก ารแก บุ ค คลทั่ ว ไปในการเข า สู อิ น เทอร เ น็ ต หรื อ ให ส ามารถติ ด ต อ ถึ ง กั น
โดยประการอื่น ทั้งนี้ โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น สามารถจําแนกได ๔ ประเภท ดังนี้
ก. ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง (Telecommunication
and Broadcast Carrier) ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้
ข. ผู ใ ห บ ริ ก ารการเข า ถึ ง ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร (Access Service Provider)
ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้
ค. ผูใ หบ ริการเชาระบบคอมพิ วเตอร หรือ ให เชาบริการโปรแกรมประยุ กตตา ง ๆ
(Host Service Provider) ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้
ง. ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต ดังปรากฏตามภาคผนวก ก. แนบทายประกาศนี้
(๒) ผูใ ห บ ริ ก ารในการเก็ บ รั ก ษาข อ มูล คอมพิ ว เตอร เ พื่อ ประโยชน ข องบุ ค คลตาม (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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(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
เก็บเพียงเฉพาะในสวนที่เปนขอมูลจราจรที่เกิดจากสวนที่เกี่ยวของกับบริการของตนเทานั้น
ขอ ๘ การเก็บ รั ก ษาข อ มูล จราจรทางคอมพิว เตอร ผูใ ห บ ริ การต องใช วิธี ก ารที่ มั่ น คง
ปลอดภัย ดังตอไปนี้
(๑) เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง (Integrity) และระบุ
ตัวบุคคล (Identification) ที่เขาถึงสื่อดังกลาวได
(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ และกําหนดชั้นความลับในการเขาถึง
ขอมูล ดังกล าว เพื่อ รักษาความนาเชื่อถื อของขอมู ล และไมใ หผู ดูแลระบบสามารถแกไขข อมูล ที่
เก็บรักษาไว เชน การเก็บไวใน Centralized Log Server หรือการทํา Data Archiving หรือทํา Data
Hashing เปนตน เวนแต ผูมีหนาที่เกี่ยวของที่เจาของหรือผูบริหารองคกร กําหนดใหสามารถเขาถึง
ขอมูลดังกลาวได เชน ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร (IT Auditor) หรือบุคคลที่องคกร
มอบหมาย เปนตน รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) จัดใหมีผูมีหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับการแตงตั้ง
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 แตบริการดังกลาวเปนบริการที่ใชระบบของผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลที่สาม เปนเหตุให
ผูใหบริการในขอ ๑ ถึงขอ ๔ ไมสามารถรูไดวา ผูใชบริการที่เขามาในระบบนั้นเปนใคร ผูใหบริการ
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เชน วา นั้น ตอ งดํ าเนิน การใหมี วิธี การระบุ แ ละยื น ยั น ตั วบุ คคล (Identification and Authentication)
ของผูใชบริการผานบริการของตนเองดวย
ขอ ๙ เพื่อใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริงผูใหบริการตองตั้งนาฬิกา
ของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล (Stratum 0) โดยผิดพลาดไมเกิน ๑๐ มิลลิวินาที
ขอ ๑๐ ผูใหบริการซึ่งมีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามขอ ๗ เริ่ม เก็บขอมูล
ดังกลาวตามลําดับ ดังนี้
(๑) ผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ก. เริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนสามสิบวัน
นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ใหผูใหบริการตามขอ ๕ (๑) ข. เฉพาะผูใหบริการเครือขายสาธารณะหรือผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (ISP) เริ่มเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ผูใหบริการอื่นนอกจากที่กลาวมาในขอ ๑๐ (๑) และขอ ๑๐ (๒) ขางตน ใหเริ่มเก็บขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สิทธิชัย โภไคยอุดม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ และ
มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการป้องกัน รับมือ และ
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายใน
ประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า มาตรการหรือการดาเนินการที่กาหนดขึ้น
เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ
“ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ” หมายความว่า การกระทาหรือการดาเนินการใด ๆ โดยมิชอบ
โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุง่ หมายให้เกิดการประทุษร้าย
ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการทางานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
“ไซเบอร์” หมายความรวมถึง ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการโดยปกติของ
ดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
“ประมวลแนวทางปฏิบัติ” หมายความว่า ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับดูแล
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กาหนด
“เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดจาก
การกระทาหรือการดาเนินการใด ๆ ที่มิชอบซึ่ งกระทาการผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์
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“มาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ” หมายความว่า การแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยใช้บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยผ่านคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือบริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใด ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ
และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
“โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ” หมายความว่า คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนใช้ในกิจการของตนที่เกีย่ วข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะ
“หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชน ซึ่งมีภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
“หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ
บุคคลซึ่งมีกฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมหรือกากับดูแลการดาเนินกิจการของ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้มีอานาจออกประกาศ
และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการ
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ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ” เรียกโดยย่อว่า “กมช.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “National
Cyber Security Committee” เรียกโดยย่อว่า “NCSC” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่ เกินเจ็ด คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ด้ า นการคุ้ ม ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ คคล ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้ อง และเป็นประโยชน์ต่ อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสานักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
หลักเกณฑ์และวิธี การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดารงตาแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๗
วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
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(๕) เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งตามกฎหมาย
(๖) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่ งก่อนวาระ ให้ ผู้ไ ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตาแหน่งที่ว่างนั้น
ดารงตาแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
เมื่อครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๒
(๒) กาหนดนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาหรับ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
(๓) จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สาหรับ
เป็นแผนแม่บทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ที่อาจจะเกิด
หรือเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ
และกรอบนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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(๔) กาหนดมาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกาหนดมาตรฐานขั้นต่า
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และหน่วยงานเอกชน
(๕) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดั บ ทั ก ษะความรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญใน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
สาคัญทางสารสนเทศ หน่ ว ยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และหน่วยงานเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๖) กาหนดกรอบการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๗) แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ
(๘) มอบหมายการควบคุมและกากับดูแล รวมถึงการออกข้อกาหนด วัตถุประสงค์ หน้าที่
และอานาจ และกรอบการดาเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้หน่วยงานควบคุม
หรือกากับดูแล หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
(๙) ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติต ามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๑๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๑๒) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญหรือแนวทางการพัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้คณะรัฐมนตรีทราบ
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
โดยอาจประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้
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มาตรา ๑๑ ให้ ประธานกรรมการ และกรรมการได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการกากับดูแลด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
มาตรา ๑๒ ในการดาเนิ น การตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการตามมาตรา ๙
ให้มีคณะกรรมการกากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรียกโดยย่อว่า “กกม.” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ปลั ด กระทรวงพลั ง งาน ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ จ านวนไม่ เ กินสี่ ค น ซึ่ ง คณะกรรมการแต่ง ตั้ง จากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสานักงานเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๓ กกม. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตามการดาเนินการตามนโยบายและแผนตามมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๔๒
(๒) ดูแลและดาเนินการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง ตามมาตรา ๖๑
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖
(๓) กากับดูแลการดาเนินงานของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ และการเผชิญเหตุและนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
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(๔) กาหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่ นคงปลอดภัย
ไซเบอร์อันเป็นข้อกาหนดขั้นต่าในการดาเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สาหรับ
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ รวมทั้งกาหนดมาตรการใน
การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอร์
หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อ ให้เกิด ผลกระทบหรือความเสี ยหายอย่างมีนั ยส าคั ญ หรื อ
อย่างร้ายแรงต่อระบบสารสนเทศของประเทศ เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปฏิบัติ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(๕) กาหนดหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ และหน้าที่ของหน่วยงาน
ควบคุมหรือกากับดูแล โดยอย่างน้อยต้องกาหนดหน้าที่ให้หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแลต้องกาหนด
มาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทาง
สารสนเทศ และหน่วยงานของรัฐ
(๖) กาหนดระดับของภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมทั้งรายละเอียดของมาตรการป้องกัน รับมือ
ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในแต่ละระดับเสนอต่อคณะกรรมการ
(๗) วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาสั่งการ เมื่อมีหรือคาดว่าจะมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรงขึ้น
ในการกาหนดกรอบมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้คานึงถึงหลักการบริหารความเสี่ ยง
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการและมาตรการ ดังต่อไปนี้
(๑) การระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินและชีวิตร่างกายของบุคคล
(๒) มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
(๓) มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๔) มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๕) มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
มาตรา ๑๔ ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) เพื่อรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ได้ทันท่วงที กกม. อาจมอบอานาจให้รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และกรรมการอื่นซึ่ง กกม. กาหนด ร่วมกันปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าวได้ และ
จะกาหนดให้หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
ที่ถูกคุกคามเข้าร่วมดาเนินการ ประสานงาน และให้การสนับสนุนด้วยก็ได้
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การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกม. กาหนด
มาตรา ๑๕ ให้นาความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กกม. โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ให้ กกม. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่ กกม. มอบหมาย
มาตรา ๑๗ การประชุมของ กกม. และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกม.
กาหนด โดยอาจประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่
กกม. แต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๙ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแสดง
บัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการแต่งตั้งพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความชานาญ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ระดับความรู้ความชานาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ กกม. ประกาศกาหนด
หมวด ๒
สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
มาตรา ๒๐ ให้มีสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
เป็น หน่ ว ยงานของรัฐ มีฐานะเป็น นิ ติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๑ กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่ า ด้ ว ยแรงงานสั มพั น ธ์ กฎหมายว่ าด้ วยประกันสั ง คม และกฎหมายว่า ด้วยเงินทดแทน
แต่พนักงานและลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๒๒ ให้ ส านั ก งานรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การ งานวิ ช าการ งานการประชุ ม และ
งานเลขานุการของคณะกรรมการ และ กกม. และให้มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้ด้วย
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(๑) เสนอแนะและสนับสนุนในการจัดทานโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ และแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา ๙ ต่อคณะกรรมการ
(๒) จัดทาประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๔) เสนอต่อ กกม. เพื่อให้ความเห็นชอบ
(๓) ประสานงานการดาเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔
(๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือในการตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศและต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์และกาหนดมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๕) ดาเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบสนองและรับมือกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(๖) เฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ติดตาม วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๗) ปฏิบัติการ ประสานงาน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
หรือตามคาสั่งของคณะกรรมการ
(๘) ดาเนินการและให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบหรือเกิดแก่โครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศ
(๙) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการสร้าง
ความตระหนักด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันเพื่อให้มีการดาเนินการเชิงปฏิบัติการ
ที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบัน
(๑๐) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน
(๑๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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(๑๒) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของสานักงาน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๑๓) ศึกษาและวิจัยข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งดาเนินการอบรมและ
ฝึกซ้อมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจา
(๑๔) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนดาเนินการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๑๕) รายงานความคืบหน้าและสถานการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต ามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๑๖) ปฏิบัติงานอื่น ใดอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตามที่
คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตาม (๖) ให้สานักงานจัดตั้งศูนย์ประสาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสานักงาน และ
ให้มีหน้าที่และอานาจตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๓ ในการดาเนิ น การของสานักงาน นอกจากหน้าที่และอานาจตามที่บั ญ ญั ติ
ในมาตรา ๒๒ แล้ว ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิ ติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอื่น ใด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินงาน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่สานักงานกาหนดโดยความเห็นชอบของ กบส.
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ และอานาจของสานักงาน หรือตามที่
คณะกรรมการ หรือ กบส. มอบหมาย
มาตรา ๒๔ ทุนและทรัพย์สินในการดาเนินงานของสานักงาน ประกอบด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง และเงินและทรัพย์สินที่ได้
รับโอนมาตามมาตรา ๘๒
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ระดับรัฐบาล
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้อันเกิดจากการดาเนินการ
ตามหน้าที่และอานาจของสานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสานักงาน
เงินและทรัพย์สินของสานักงานตามวรรคหนึ่ง ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๕ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานคณะกรรมการการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร์ เรียกโดยย่อว่า “กบส.” เพื่อดูแลงานด้า นกิจการบริหารงานทั่วไปของสานักงาน
ประกอบด้ ว ย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ น ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร.
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสานักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ กบส. ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่คณะกรรมการ
กาหนด
ให้นาความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กบส. มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง พ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตาแหน่งที่ว่างได้ และ
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นดารงตาแหน่งได้เท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
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เมื่อครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา ๒๗ ให้ กบส. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสานักงาน
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสานักงาน
(๓) อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงาน
(๔) ควบคุ ม การบริ ห ารงานและการด าเนิน การของส านั ก งานและเลขาธิ ก าร ให้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) วินิจฉัยคาสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสานักงาน
(๖) ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานและการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
กบส. หรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง กบส. อาจแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา เสนอแนะ
หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ กบส. มอบหมายได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานและการประชุม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กบส. กาหนด
กบส. อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
สานักงานเป็นที่ปรึกษา กบส. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๘ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ
ที่ กบส. แต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๙ ให้สานักงานมีเลขาธิการคนหนึง่ รับผิดชอบการปฏิบัตงิ านของสานักงาน และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
มาตรา ๓๐ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี แต่ไม่เกินหกสิบปี
(๓) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของสานักงาน
และการบริหารจัดการ
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มาตรา ๓๑ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่
ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกถอดถอนจากตาแหน่ง
(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๕ (๕)
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของเลขาธิการ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๓๓ เลขาธิการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
เลขาธิการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
มาตรา ๓๔ ในแต่ละปี ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออก เพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๖) ออกตามกรณีที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับเลขาธิการ
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มาตรา ๓๖ ให้เลขาธิการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ กกม. และ กบส.
ต้องดาเนินการตามคาสั่งของคณะกรรมการ กกม. และ กบส. ภายใต้หน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของสานักงานให้เกิดผลสัม ฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงาน และตามนโยบาย
และแผนว่าด้ ว ยการรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ แผนปฏิ บัติ การเพื่ อการรัก ษาความมั่น คง
ปลอดภัยไซเบอร์ นโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ และข้อบังคับ นโยบาย มติ และ
ประกาศของ กบส.
(๒) วางระเบียบภายใต้นโยบายของคณะกรรมการและ กกม. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
มติของคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับ นโยบาย มติ และประกาศที่คณะกรรมการและ กกม. กาหนด
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของสานักงานตามข้อบังคับของ กบส. และระเบียบของสานักงาน
(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพื่อเป็น
ผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย
(๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ของสานักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของสานักงานออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของ
กบส. และระเบียบของสานักงาน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามข้อบังคับ นโยบาย มติ หรือประกาศของ กบส. หรือ กกม.
ในกิจการของสานั กงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสานักงาน
ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
เลขาธิการอาจมอบอานาจให้บุคคลใดในสังกัดของสานักงาน ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่ กบส. กาหนด
ในกรณีที่ไ ม่มีเลขาธิการหรือเลขาธิการไม่อาจปฏิบั ติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการที่มีอาวุโส
ตามลาดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมมารักษาการแทน
มาตรา ๓๗ การบัญชีของสานักงานให้จัดทาตามแบบและหลักเกณฑ์ที่ กบส. กาหนด
โดยให้คานึงถึงหลักสากลและมาตรฐานการบัญชี
มาตรา ๓๘ ให้สานักงานจัดทางบการเงินและบัญชี แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
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ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ น ผู้ ส อบบั ญชี ข องส านัก งาน และประเมิ นผลการใช้ จ่ า ยเงิ นและทรั พ ย์ สิ นของ
สานักงานทุกรอบปีแล้วทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ กบส. เพื่อรับรอง
มาตรา ๓๙ ให้สานักงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีเสนอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของสานักงานและรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว
การประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานตามวรรคสอง จะต้องดาเนินการโดยบุคคลภายนอก
ที่ กบส. ให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๔๐ ให้ รัฐมนตรีมีอานาจกากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสานักงานให้เ ป็ น ไป
ตามหน้าที่และอานาจของสานักงาน กฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนของรัฐบาล
และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ การนี้ ใ ห้ รั ฐ มนตรี มี อ านาจสั่ ง ให้ เ ลขาธิ ก ารชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง
แสดงความคิดเห็น หรือทารายงานเสนอ และมีอานาจสั่งยับยั้งการกระทาของสานักงานที่ขัดต่อหน้าที่
และอ านาจของส านั ก งาน กฎหมาย แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ นโยบายและแผนของรั ฐ บาล หรื อ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินการของสานักงานได้
หมวด ๓
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ส่วนที่ ๑
นโยบายและแผน
มาตรา ๔๑ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องคานึงถึงความเป็นเอกภาพและ
การบู รณาการในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานของรั ฐและหน่ วยงานเอกชน และต้ องสอดคล้ องกั บ
นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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การดาเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพื่อสร้างศักยภาพใน
การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกป้อง
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ
มาตรา ๔๒ นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมีเป้าหมาย
และแนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) การบูรณาการการจัดการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
(๒) การสร้างมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๓) การสร้างมาตรการในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ
(๔) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๕) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๖) การพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
(๗) การสร้างความตระหนักและความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๘) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการจัดทานโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ขึ้นตามแนวทางในมาตรา ๔๒ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และเมื่อได้ประกาศแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศตามที่กาหนดไว้ในแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว
ในการจัดทานโยบายและแผนตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานจัดให้มีการรับฟังความเห็นหรือประชุม
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศ
มาตรา ๔๔ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หน่ ว ยงานควบคุ ม หรื อ ก ากั บ ดู แ ล และหน่ ว ยงาน
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศจัดทาประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนว่าด้วยการรั กษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเร็ว
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ประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) แผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
โดยผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๒) แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพื่อประโยชน์ในการจัดทาประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทาประมวลแนวทางปฏิบัติและ
กรอบมาตรฐานสาหรับให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล หรื อหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาหรือนาไปใช้เป็นประมวลแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทาง
สารสนเทศของตน และในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวยังไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับ
ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน ให้นาประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดังกล่าว
ไปใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
การบริหารจัดการ
มาตรา ๔๕ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ มีหน้าที่ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน และจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๔) ด้วย
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
สาคัญทางสารสนเทศไม่อาจดาเนินการหรือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ สานักงานอาจให้ความช่วยเหลือ
ด้านบุคลากรหรือเทคโนโลยีแก่หน่วยงานนั้นตามที่ร้องขอได้
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ แจ้งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อประสานงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ไปยังสานักงาน
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุม
หรือกากับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ แจ้งให้สานักงานทราบโดยเร็ว
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการหรือ กกม. อาจมอบหมายให้เลขาธิการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมเฉพาะงานได้
ผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
เลขาธิการต้องออกบัตรประจาตัวผู้เชี่ยวชาญให้แก่บุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ และในการปฏิบัตหิ น้าที่
บุ ค คลดั ง กล่ าวต้อ งแสดงบั ต รประจาตัว ในฐานะผู้ เชี่ ย วชาญ และเมื่ อพ้ น จากหน้า ที่แล้ วจะต้องคืน
บัตรประจาตัวแก่สานักงานโดยเร็ว
ส่วนที่ ๓
โครงสร้างพืน้ ฐานสาคัญทางสารสนเทศ
มาตรา ๔๘ โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศเป็นกิจการที่มีความสาคัญต่อความมั่นคง
ของรัฐ ความมั่นคงทางทหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และ
เป็นหน้าที่ของสานักงานในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบหรือเกิดแก่โครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศ
มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือ
ให้บริการในด้านดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ
(๑) ด้านความมั่นคงของรัฐ
(๒) ด้านบริการภาครัฐที่สาคัญ
(๓) ด้านการเงินการธนาคาร
(๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
(๕) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
(๖) ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
(๗) ด้านสาธารณสุข
(๘) ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดเพิ่มเติม
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การพิจารณาประกาศกาหนดภารกิจหรือบริ การตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาทบทวน
การประกาศกาหนดภารกิจหรือบริการดังกล่าวเป็นคราว ๆ ไปตามความเหมาะสม
มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดลักษณะ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศตามมาตรา ๔๙ เพื่อประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือ และแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์
โดยจะก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ความพร้ อ มหรื อ หน่ ว ยงานควบคุ ม หรือ ก ากั บดู แลหน่ วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้น ๆ ทาหน้าที่ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศตามมาตรา ๔๙ ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
การพิจารณาประกาศกาหนดภารกิจหรือบริการของหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาทบทวน
การประกาศกาหนดภารกิจหรือบริการดังกล่าวเป็นคราว ๆ ไปตามความเหมาะสม
มาตรา ๕๑ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการ
ในด้านที่มีการประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศแจ้ งรายชื่ อและข้อ มูล การติด ต่อ ของเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ผู้ ค รอบครองคอมพิวเตอร์
และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ไปยังสานักงาน หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแลของตน และหน่วยงาน
ตามมาตรา ๕๐ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง และ
มาตรา ๕๐ วรรคสอง หรือนั บแต่วัน ที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยตามมาตรา ๕๑ แล้วแต่กรณี
โดยอย่างน้อยเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ต้องเป็นบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้น
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งก่อนการเปลี่ยนแปลง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ให้แจ้งโดยเร็ว
มาตรา ๕๓ ในการดาเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ ให้หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแลตรวจสอบมาตรฐานขั้นต่าเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศที่อยู่ภายใต้การกากับควบคุมดูแล
ของตน หากพบว่าหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศใดไม่ได้มาตรฐาน ให้หน่วยงานควบคุม
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หรือกากับดูแลนั้นรีบแจ้งให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศที่ต่ากว่ามาตรฐานแก้ไข
ให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว หากหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้นยังคงเพิกเฉยไม่ดาเนินการ
หรือไม่ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแลกาหนด ให้หน่วยงาน
ควบคุมหรือกากับดูแลส่งเรื่องให้ กกม. พิจารณาโดยไม่ชักช้า
เมื่อได้รับคาร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง หาก กกม. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุดังกล่าวและ
อาจทาให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้ กกม. ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานเพื่อใช้อานาจ
ในทางบริหาร สั่งการไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้น
เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว
(๒) กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน ให้แจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน ผู้ครอบครอง
คอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้น
เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว
ให้เลขาธิการดาเนินการติดตามเพื่อให้เป็นไปตามความในวรรคสองด้วย
มาตรา ๕๔ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ ต้องจัดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยมีผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยผู้ตรวจสอบด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศจัดส่งผลสรุปรายงานการดาเนินการต่อ
สานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ กกม. เห็นว่า การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามมาตรา ๕๔ ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานตามรายงานของหน่ ว ยงานควบคุ ม หรือ ก ากั บดู แล ให้ กกม. มี ค าสั่ ง ให้ หน่ วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้นดาเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือดาเนินการตรวจสอบในด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศได้
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานโครงสร้ า งพื้ น ฐานส าคั ญ ทางสารสนเทศนั้ น ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น
ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่ กกม. เห็นว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ กกม. ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานเพื่อ ใช้อานาจ
ในทางบริหาร สั่งการไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้น
เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว
(๒) กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน ให้แจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน ผู้ครอบครอง
คอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบคอมพิว เตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศนั้น
เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว
ให้เลขาธิการดาเนินการติดตามเพื่อให้เป็นไปตามความในวรรคสองด้วย
มาตรา ๕๖ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ ต้องกาหนดให้มีกลไกหรือ
ขั้นตอนเพื่อการเฝ้าระวังภั ยคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของตน ตามมาตรฐานซึ่งกาหนดโดยหน่วยงานควบคุม
หรือกากับดูแล และตามประมวลแนวทางปฏิบัติ รวมถึงระบบมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ที่คณะกรรมการหรือ กกม. กาหนด และต้องเข้าร่วมการทดสอบสถานะความพร้อม
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สานักงานจัดขึ้น
มาตรา ๕๗ เมื่อมีเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบของหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ รายงาน
ต่อสานักงานและหน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล และปฏิบัติการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่
กาหนดในส่วนที่ ๔ ทั้งนี้ กกม. อาจกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๔
การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เกิด หรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบสารสนเทศ
ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศใด
ให้หน่วยงานนั้นดาเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานนั้น รวมถึงพฤติการณ์แวดล้อมของตน เพื่อประเมินว่ามีภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นหรือไม่
หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้น ให้ดาเนินการป้องกัน
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานนั้น และแจ้งไปยังสานักงานและหน่วยงาน
ควบคุมหรือกากับดูแลของตนโดยเร็ว
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ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดพบอุปสรรคหรือปัญหาในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของตน หน่วยงานหรือบุคคลนั้นอาจร้องขอความช่วยเหลือไปยังสานักงาน
มาตรา ๕๙ เมื่อปรากฏแก่หน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแล หรือเมื่อหน่วยงานควบคุมหรือ
ก ากั บ ดู แ ลได้ รั บ แจ้ ง เหตุ ต ามมาตรา ๕๘ ให้ ห น่ ว ยงานควบคุ ม หรื อ ก ากั บ ดู แ ล ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ตามมาตรา ๕๐ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศที่อยู่ในการควบคุมหรือกากับดูแลของตน และให้ความร่วมมือและประสานงานกับ
สานักงาน ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๒) แจ้งเตือนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศที่อยู่ใน
การควบคุมหรือกากับดูแลของตน รวมทั้งหน่วยงานควบคุมหรือกากับดูแลหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
มาตรา ๖๐ การพิจารณาเพื่อใช้อานาจในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ คณะกรรมการ
จะกาหนดลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยแบ่งออกเป็นสามระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความเสี่ยง
อย่างมีนัยสาคัญถึงระดับที่ทาให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญของประเทศ
หรือการให้บริการของรัฐด้อยประสิทธิภาพลง
(๒) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามที่มีลักษณะการเพิ่ มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญของการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งหมาย
เพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสาคัญของประเทศและการโจมตีดังกล่าวมีผลทาให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ
โครงสร้างสาคัญทางสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานสาคัญของประเทศ
ความมั่นคงของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ การสาธารณสุข
ความปลอดภัยสาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนเสียหาย จนไม่สามารถทางานหรือ
ให้บริการได้
(๓) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ
ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้นกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง โดยส่งผลกระทบรุนแรง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ต่อโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศในลักษณะที่เป็นวงกว้าง จนทาให้การทางานของ
หน่วยงานรัฐหรือการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานสาคัญของประเทศที่ให้กับประชาชนล้มเหลวทั้งระบบ
จนรัฐไม่สามารถควบคุมการทางานส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์ของรั ฐได้ หรือการใช้มาตรการเยียวยา
ตามปกติในการแก้ไ ขปัญหาภัยคุกคามไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และมีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปยั ง
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งอาจมีผลทาให้บุคคลจานวนมากเสียชีวิตหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์จานวนมากถูกทาลายเป็นวงกว้างในระดับประเทศ
(ข) เป็น ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทาให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่
ในภาวะคับขันหรือมีการกระทาความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือ
การสงคราม ซึ่งจาเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต
ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดารงชีวิตโดยปกติสขุ
ของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัด
หรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง
ทั้งนี้ รายละเอียดของลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน
ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ประกาศกาหนด
มาตรา ๖๑ เมื่อปรากฏแก่ กกม. ว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรงให้ กกม. ออกคาสั่งให้สานักงานดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมข้อมูล หรื อพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๒) สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และเข้าร่วมในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น
(๓) ดาเนินการป้องกันเหตุการณ์ที่ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ เสนอแนะหรือสั่งการให้ ใช้ระบบที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
รวมถึงการหาแนวทางตอบโต้หรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๔) สนับสนุน ให้สานักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความช่วยเหลือ
และเข้าร่วมในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น
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(๕) แจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
โดยคานึงถึงสถานการณ์ ความร้ายแรงและผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น
(๖) ให้ความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเอกชน
เพื่อจัดการความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
มาตรา ๖๒ ในการดาเนินการตามมาตรา ๖๑ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์
และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้เลขาธิการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือขอความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อมาให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
และตามสถานที่ที่กาหนด หรือให้ข้อมูลเป็นหนังสือเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๒) มีหนังสือขอข้อมูล เอกสาร หรือสาเนาข้อมูลหรือเอกสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
ผู้อื่นอันเป็นประโยชน์แก่การดาเนินการ
(๓) สอบถามบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวพัน
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๔) เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครอง
สถานที่นั้น
ผู้ให้ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ซึ่งกระทาโดยสุจริตย่อมได้รบั การคุ้มครองและไม่ถือว่าเป็นการละเมิด
หรือผิดสัญญา
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ให้ กกม. มีคาสั่งให้หน่วยงานของรัฐให้ข้อมูล สนับสนุนบุคลากรในสังกัด หรือใช้เครื่องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในความครอบครองที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กกม. ต้องดูแลมิให้มีการใช้ข้อมูลที่ได้มาตามวรรคหนึ่งในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
และให้ กกม. รับผิดชอบในค่าตอบแทนบุคลากร ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับในการร้องขอต่อเอกชนโดยความยินยอมของ
เอกชนนั้นด้วย
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอยู่ในระดับร้ายแรง
ให้ กกม. ดาเนินการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และดาเนินมาตรการ
ที่จาเป็น
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ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ กกม. มีหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กระทาการหรือระงับการดาเนินการใด ๆ เพื่อป้องกัน รับ มือ และ
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ กกม. กาหนด
รวมทั้งร่วมกันบูรณาการในการดาเนินการเพื่อควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลที่เกิดจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์นั้นได้อย่างทันท่วงที
ให้เลขาธิการรายงานการดาเนินการตามมาตรานี้ต่อ กกม. อย่างต่อเนื่อง และเมื่อภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้รายงานผลการดาเนินการต่อ กกม. โดยเร็ว
มาตรา ๖๕ ในการรับมือและบรรเทาความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง กกม. มีอานาจออกคาสั่งเฉพาะเท่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันภัยคุ กคามทางไซเบอร์ให้บุคคลผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เฝ้าระวังคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง
(๒) ตรวจสอบคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อบกพร่องที่กระทบต่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๓) ดาเนินมาตรการแก้ ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อจัดการข้อบกพร่องหรือกาจัดชุดคาสั่ง
ไม่พึงประสงค์ หรือระงับบรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ดาเนินการอยู่
(๔) รักษาสถานะของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อดาเนินการ
ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
(๕) เข้าถึงข้อมูลคอมพิว เตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะเท่าที่จาเป็น เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูลตาม (๕) ให้ กกม. มอบหมายให้เลขาธิการยื่นคาร้องต่อ
ศาลที่มีเขตอานาจเพื่อมีคาสั่งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งดาเนินการตามคาร้อง ทั้งนี้ คาร้องที่ยื่นต่อศาลต้องระบุเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกาลังกระทาหรือจะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง ในการพิจารณาคาร้องให้ยื่นเป็นคาร้องไต่สวนคาร้องฉุกเฉินและให้ศาลพิจารณา
ไต่สวนโดยเร็ว
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มาตรา ๖๖ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง กกม. มีอานาจปฏิบัติการหรือสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิ ารเฉพาะเท่าที่จาเป็นเพื่อป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าตรวจสอบสถานที่ โดยมีหนังสือแจ้งถึงเหตุอันสมควรไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่นั้น หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๒) เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
ทาสาเนา หรือสกัดคัดกรองข้อมูลสารสนเทศหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้อง
หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๓) ทดสอบการทางานของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้อง
หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือถูกใช้เพื่อค้นหาข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ภายในหรือใช้ประโยชน์
จากคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์นั้น
(๔) ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ เฉพาะเท่าที่จาเป็น
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ ทั้งนี้ ไม่เกิน
สามสิบวัน เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวให้ส่งคืนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์
หรือผู้ครอบครองโดยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบหรือวิเคราะห์
ในการดาเนินการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้ กกม. ยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อมี
คาสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการตามคาร้อง ทั้งนี้ คาร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใด
บุคคลหนึ่งกาลังกระทาหรือจะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง ในการพิจารณาคาร้องให้ยื่นเป็นคาร้องไต่สวนคาร้องฉุกเฉินและให้ศาลพิจารณาไต่สวนโดยเร็ว
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ ให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการดาเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
สภาความมั่นคงแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่เป็นเหตุจาเป็นเร่งด่วน และเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้เลขาธิการมีอานาจดาเนินการได้ทันทีเท่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันและเยียวยา
ความเสียหายก่อนล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องยื่นคาร้องต่อศาล แต่หลังจากการดาเนินการดังกล่าว ให้แจ้ ง
รายละเอียดการดาเนินการดังกล่าวต่อศาลที่มีเขตอานาจทราบโดยเร็ว
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ในกรณีร้ายแรงหรือวิกฤติเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ประเมินผล รับมือ ปราบปราม ระงับ
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือ
กกม. มีอานาจขอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยผู้นั้น
ต้องให้ความร่วมมือและให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการหรือ กกม. โดยเร็ว
มาตรา ๖๙ ผู้ที่ได้รับคาสั่งอันเกี่ยวกับการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจอุทธรณ์คาสั่ง
ได้เฉพาะที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรงเท่านั้น
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่บุคคลใด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระทาความผิดตามกฎหมายอื่นหรือเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรา ๗๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ และ
เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศใดไม่รายงานเหตุภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ตามมาตรา ๕๗ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
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มาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ส่งข้อมูลให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๒ (๑) หรือ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ กกม. ตามมาตรา ๖๕ (๑) และ (๒)
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
นับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาที่ กกม. ออกคาสั่งให้ปฏิบัติจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ กกม. ตามมาตรา ๖๕ (๓) และ (๔) หรือไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งศาลตามมาตรา ๖๕ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผู้ใดขัด ขวาง หรือไม่ปฏิบัติต ามคาสั่งของ กกม. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติการตามคาสั่งของ กกม. ตามมาตรา ๖๖ (๑) หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งศาลตามมาตรา ๖๖ (๒)
(๓) หรือ (๔) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๘ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
ตามมาตรา ๕ (๑) (๒) และให้เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน และให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตามมาตรา ๕ (๓) ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คมอาจเสนอรายชื่ อ บุ ค คลต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการผู้ ท รงคุณวุฒิ
ดังกล่าวด้วยได้
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มาตรา ๗๙ ให้ดาเนินการเพื่อให้มี กกม. และ กบส. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๘
ให้ดาเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งสานักงานแล้วเสร็จตามมาตรา ๘๐
มาตรา ๘๐ ให้ดาเนินการจัดตั้งสานักงานให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่ า งที่ ก ารด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ส านั ก งานยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทาหน้าที่สานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ปลัดกระทรวง
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทาหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๗๙
วรรคสอง
มาตรา ๘๑ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี จั ด สรรทุ น ประเดิ ม ให้ แ ก่ ส านั ก งาน
ตามความจาเป็น
ให้ รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ มาปฏิบัติงานที่สานักงานเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
ในสานักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคสองไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
แล้วแต่กรณี จากสังกัดเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกาหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง ในระหว่างปฏิบัติงานในสานักงานด้วย
ก็ได้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งสานักงานแล้วเสร็จ ให้สานักงานดาเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น ใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองเพื่ อบรรจุ
เป็นพนักงานของสานักงานต่อไป
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ใดได้รับการคัดเลือก
และบรรจุตามวรรคสี่ ให้มีสิทธินับระยะเวลาทางานที่เคยทางานอยู่ในสังกัดเดิมต่อเนื่องรวมกับระยะเวลา
ทางานในสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๘๒ เมื่ อ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ช้ บัง คับ ให้ รั ฐ มนตรี เสนอคณะรั ฐมนตรีด าเนินการ
เพื่ อ อนุ มั ติ ใ ห้ มีก ารโอนบรรดาอ านาจหน้ าที่ กิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ และงบประมาณของ
บรรดาภารกิจที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๓ การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมมีความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ดังนั้น
เพื่อให้สามารถป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที สมควรกาหนดลักษณะของ
ภารกิ จ หรื อ บริ ก ารที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานส าคั ญ ทางสารสนเทศทั้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ และ
หน่วยงานเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้มีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการประสานการปฏิบัติงาน
ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง
ตลอดจนกาหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างมีเอกภาพ
และต่อเนื่อง อันจะทาให้การป้ องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ภาคผนวก
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Network Host Physical Diagram

The Secondary Educational Service Area office NST
192.168.1.1
202.29.210.94
IP-VPN 100Mbps

192.168.8.254
CCR 1009-8G Mikrotik
Load balance Router

Cisco 800 Series
202.29.210.89-94
255.255.255.248

IP = 182.93.173.25-30 Subnet = 255.255.255.248
IPV6=

2403:6100: 8680:a12X::0/64 (MoeNet)

Domain : http://www.sea12.go.th

Huawei HG-8245
FTTX Router
FTTX 100/25 Mbps

DNS = 203.172.246.40 , 203.172.246.41

182.93.173.28:88

SW-103 Cisco L3 sg-500
192.168.64.1

192.168.72.10
QNO FQR-7200
Router Firewall 192.168.128.10

SW-102 Cisco L3 sge 2000
10.0.0.1/16
IBM X3650
M3 x 3

182.93.173.28:443
192.168.16.251

182.93.173.25/29

Router 3725

WEB Server 3 Dell R-300 (SGS)
Win 2008 En r2 www.e-mediaonline.info

192.168.64.1/24

202.29.210.91
182.93.173.30

WEB Server 4 Dell R-310
Win 2008 En R2 www infosea12.info

WEB Server 1 Win 2008 En R2
www.sea12.go.th , DNS

202.29.210.89

182.93.173.27

WEB Server 5 Dell R-410
Win2008 E2 R2 LMS www.sea12lms.com

192.168.72.100:301

Web Server 2 Data Office
Win 2008 En R2 AMSS++

192.168.64.201-210
EnGenius EWS310APAP
Dual-Band 2.4 และ 5GHz

DVR AVC-757

ESA01

Intranet GFMIS
UniNet network

202.29.210.92

Fiber 802.3z 1000baseFX

172.16.1.2

Tel VoIP TEC

30240/30240
VPN to Phatthalung Office

192.168.64.203
Cisco APx1
WAP-4410N-G5

10.0.0.2

172.16.1.4
Media Conv/SX. TOT

Proxy 2 Linux Clear OS 5.2
IMS Authentication LOG File

192.168.72.10

17jan54

10.7.4.45
10.7.4.46

Intranet GFMIS
10.0.0.1/16

Telcom-Serv IBM X3250 M2
Win2003ent PRTG /Streaming
202.29.210.90

SW-101 Cisco L3 sge 2000

ICT Center

(ชัน้ 2 ห้ อ งการเงิน )

MY-office Dell R-430
web server 6 Window En R2
www.office.sea12.go.th
10.0.0.3
182.93.173.29

MoeNet Network
Local Area

182.93.173.26
PTZ Video Conference
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Electrical Diagram SEA12 ICT Service Center
A
B
C
100 A Main
Circuit
Air Con.

Air-1

Timer
Control

24000 BTU x 2

N

Air-2

6 SQ.MM.

Computer
Office
Telphone
PABX

30

UPS 8

20 32 32

Rack 2
UPS 6

6 SQ.MM.
UPS 2

32 A

16 SQ.MM.

Rack 1

APC BN1050-CN UPS
Battery Backup - 630 Watts,
1050 VA UPS 4
UPS 4

Load
Certer

UPS 7

UPS 5

Ablerex
MP-3KVART
Mp-001155

.

UPS 9

UPS 3

IBM Power Dist.2

IBM Power Dist.1

Machine
Tdm9306rtp

- SGS

- My office

ระบบดูแล
- HOST ร.ร.ประชารัฐ
-

- Telecom Server
- Proxy Server 1
- sw-101-103
- POE AP , FTTX
- Router ,KVM
- Load balance

- Obeclms Server
- Uninet Router
- FTTX Router

- Infoonline Serv

UPS

- Proxy 2 Authen.
- Power Supply Camera

2,3,6,7,8,9

Cleanline

UPS Capacity : 2kW True On-

- Web Server
- KVM Switch
- DVR

- Database Server

line
Trirong Sadwae
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