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คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง การแบ่ง กลุ่ ม ราชการภายในสำนัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 เผยแพร่ในราชกิ จจานุเบกษา ฉบับ ประกาศและงานทั่ วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ
295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไว้ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
2. ศึก ษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒ นาระบบข้อมู ล สารสนเทศเพื่อการบริห ารและการจัด
การศึกษา
3. ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
4. ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษา จึงมอบหมายภารกิจ หน้าที่
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๑.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษา
๑.๒ งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๓ งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๑.๔ งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๕ งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๖ งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑.๗ งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๒.1 งานศึก ษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ ยวกั บ การพัฒ นาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
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๒.2 งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
และการจัดการศึกษา
๒.3 งานพั ฒ นาบุ คลากรทางด้ านระบบข้อมู ล สารสนเทศเพื่ อการบริห ารและการจั ด
การศึกษา
๒.4 งานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา
๒.5 งานติดตามประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
3. งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3.๑ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา
3.2 การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
3.๓ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3.๔ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการศึกษา
3.๕ การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สารสนเทศ เพื่อการให้บริการและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
3.๖ การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
4. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.๑ จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน
๔.2 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
๔.๓ งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
๔.๔ งานศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และกำหนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์
๔.๕ งานดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และความปลอดภัย
ของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
๔.๗ งานให้คำปรึก ษา แนะนำ แก้ ไขปัญ หาเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
๔.๘ งานติ ด ตามประเมิ น ผลระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครือ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
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5. งานส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 งานบริการให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โปรแกรมประยุ ก ต์
(Application Software) ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน สถานศึกษา เพื่อนำไปใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
6. งานธุรการ

6.1 ปฏิบัติงานสารบรรณของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
6.2 งานให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
กระบวนการ : งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน
3. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ
ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ออกแบบ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางไกลของสถานศึกษา ให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา ขยายมิติการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาสู่โรงเรียน
ปลายทางทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่ข าด
แคลนครู นักเรียนได้เรียนรู้สู่โลกการศึกษาในมิติใหม่ โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล
คาจากัดความ :
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สัง คม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสืบ สานทางวัฒ นธรรม การสร้างสรรค์จ รรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใย
เรื่องการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาส ได้มีความ
เสมอภาคทางการศึกษา จึงได้เกิ ดโครงการการศึก ษาทางไกลผ่านดาวเที ยมของไทย ด้วยเงินทุนประเดิม
พระราชทานจานวน 50 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มต้นการออกอากาศเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเป็นปฐมฤกษ์
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538 และขยายมิติการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาสู่โรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู นักเรียนได้เรียนรู้สู่
โลกการศึกษาในมิติใหม่ โดยใช้สื่ อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นับเป็นการให้บริการโทรทัศน์ทางการ
ศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจให้สามารถเข้ารับชมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
และตามอัธยาศัยของโลกไร้พรมแดน ปัจจุบันการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตื่นตัวและเข้มข้นมากขึ้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ นอกจาก
สานักงานรองรับมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขณะเดียวกันโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรอง
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มาตรฐานการศึกษาหรือมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ในจานวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนครู ขาดการนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการ
พัฒนาการเรียนการสอน ยังไม่มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่กาหนด
ขณะเดียวกันมีโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานของ สมศ.มีอยู่จานวนไม่น้อย เช่นเดียวกันที่
มีการพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการประเมินภายนอกรอบแรก ส่งผลให้การจัด
การศึกษาบรรลุเป้าหมายและได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. การแสวงหาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กทีเ่ ป็นผลจากการขาดแคลนครู มีการตื่นตัวและให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อ
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี หรือสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมที่ดาเนินการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียน
วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ ซึ่งเป็นเสมือนโรงเรียนต้นแบบในการสาธิตการสอนแบบครูมอื อาชีพ และ
การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เ รียนเป็นส าคัญตามหลัก สูตรการศึก ษาขั้นพื้นฐานที่ ปรับให้ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการของท้ องถิ่น เพื่ อให้เกิ ดผลตามจุดมุ่ งหมายการจัดการศึกษา คือ เด็กดี มี สุข และเก่ง รวมถึง การ
ดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดหน่วยการเรีย นรู้แบบสหบูรณาการ (Interdisplinary)
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนทั้ งนักเรียนต้นทางและ
ปลายทาง การเรียนรู้แบบทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล การเรียนรู้ที่เน้นความสนุกสนาน จูงใจให้นักเรียนสนใจ
บทเรียน การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวินัยใน
ตนเอง เป็นต้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัดความสาเร็จ :
๑. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาทางไกล
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.
๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล
๕. ดาเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล
6. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
7. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
8. เสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ผ่าน

ประสานงานกับผู้เกีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
สรุปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกผลการใช้งาน
๒. แบบบันทึกนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. เอกสาร/ตารา/แผนปฏิบัติการประจาปี
๒. เอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ. พ.ศ.2560
๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕42
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กระบวนการ : พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒ นาเทคโนโลยีทางการศึก ษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ นการเกี่ ยวกั บ การศึก ษา พั ฒ นาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท างการศึก ษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
“นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้
การศึก ษา และการเรียนการสอนมี ป ระสิท ธิภาพดียิ่ง ขึ้น ผู้เ รียนสามารถเกิ ดการเรี ยนรู้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีก
ด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว
และประเภทที่ ก าลั ง เผยแพร่ เช่ น การเรี ย นการสอนที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (Computer Aids
Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ
( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.
๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ ( Software และ Hardware )
ที่จาเป็นต้องใช้ในการพัฒนาสื่อ
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๗. เสนอ ผอ.สพม.ทราบ
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Flow Chart การปฏิบตั ิงาน :

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ผ่าน

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ

สรุปประเมินผลการดาเนินการ
และรายงานผล

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุ กรณ์
2. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอปุ กรณ์/เอกสาร/สื่อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑.
2.
๓.
4.

เอกสาร/ตารา/คู่มือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2๕๕๐
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
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กระบวนการ : การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
การจัดการศูนย์สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริก ารการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ของสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ให้บริการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
ศูนย์สื่อ หมายถึง เป็นสถานที่ที่ครูอาจารย์ และผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการ ศึกษาหา
ความรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน โดยศูนย์สื่อจะ
เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด หรือแยกเป็นเอกเทศก็ได้
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนานวัตกรรมมาใช้
จะช่วยให้ก ารท างานนั้นได้ผ ลดีมีป ระสิทธิภาพและประสิท ธิผ ลสูง กว่าเดิม ทั้ ง ยัง ช่วย ประหยัดเวลาและ
แรงงานได้ด้วย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
2.
๓.
๔.
๕.
๖.

แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
เสนอ ผอ.สพม.ทราบ
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Flow Chart การปฏิบตั ิงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการ

สรุปประเมินผลการดาเนินการ

รายงานผล

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุ กรณ์
2. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอปุ กรณ์/เอกสาร/สื่อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2๕๔๐-2๕๔๔
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2
๕๕๔-2๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2๕๕๐
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2๕๓๗
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กระบวนการ : พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการสื่อ/อุปกรณ์ในการจัดพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่
นามาพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน หรือองค์กรเพื่อเพิ่มพูน ให้บุคลากรในหน่วยงาน หรือในองค์ก รเกิด
ความรู้ความสามารถ และเกิดทัก ษะในการท างานมีความก้าวหน้าในอาชีพการทางานมีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่ปฏิบัติอยู่บรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนาเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะ
อยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทาให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้
ได้ อย่ างรวดเร็ว เกิ ดแรงจู ง ใจในการเรี ยน และช่ว ยให้ ป ระหยัด เวลาในการเรี ยน เช่น การสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เ ชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และ
อินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น
“เทคโนโลยีทางการศึกษา” (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ)
+ โลยี (วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนาวิธีการ มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการ (boonpan edt01.htm)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการ
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

17

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุ กรณ์
๔. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอปุ กรณ์/เอกสาร/สื่อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2๕๔๐-2๕๔๔
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2
๕๕๔-2๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2๕๕๐
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2๕๓๗
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กระบวนการ : พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบ LMS

คาจากัดความ :
การจัดการเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็น
ผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๔.
๓.
๔.
๕.
๖.

แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
เสนอ ผอ.สพม.ทราบ
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ
สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุ กรณ์
๔. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอปุ กรณ์/เอกสาร/สื่อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2๕๔๐-2๕๔๔
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2
๕๕๔-2๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2๕๕๐
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2๕๓๗
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กระบวนการ : ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
เพื่ อ สนับ สนุน ส่ ง เสริม และให้บ ริก ารการติดตามประเมิ นผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบ LMS

คาจากัดความ :
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อัน
เป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
2.
๓.
๔.
๕.
๖.

แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
เสนอ ผอ.สพม.ทราบ
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ
สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุ กรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอปุ กรณ์/เอกสาร/สื่อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2๕๔๐-2๕๔๔
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2
๕๕๔-2๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2๕๕๐
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2๕๓๗
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
กระบวนการ : ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกั บการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดขององค์ประกอบที่ทาหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ
และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจ และการควบคุมในองค์กร ในการทางานของระบบสารสนเทศ
ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 อย่าง คือ การนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) และ
การนาเสนอผลลัพธ์ (Output) ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะท้อนกลับ (Feedback) เพื่อการประเมินและ
ปรับ ปรุงข้อ มู ล นาเข้า ระบบสารสนเทศอาจจะเป็นระบบที่ ป ระมวลด้วยมื อ(Manual) หรือระบบที่ ใช้
คอมพิวเตอร์ก็ได้ (Computer-based information system –CBIS)
แต่อย่างไรก็ ตามในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงระบบสารสนเทศ มักจะหมายถึงระบบที่ต้องอาศัย
คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม
ระบบข้อ มู ล สารสนเทศ ก็ คื อระบบการเก็ บ และการจัด กระท ากั บ ข้อมู ล เพื่ อให้ ผู้ใช้ ได้รั บ
ประโยชน์สูงสุด ในความหมายนี้จะเห็นว่าทุกโรงเรียนจาเป็นต้องมีระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อประกอบการ
บริหาร การตัดสินใจและการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินการ

นาเสนอ ผอ สพม
รับทราบ
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แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห์
๒. แบบคาร้องขอเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ
๓. แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1.
2.
3.
4.

พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.
2560
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กระบวนการ : ติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมิ น ผลระบบข้อ มู ล สารสนเทศเพื่อ การบริ ห ารและการจัด การเรี ยนรู้ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

คาจากัดความ :
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุน
การบริหารจัดการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทั้งในส่วนที่เป็น Back Office และ
Front Office
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
2.
๓.
๔.
๕.

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน
ออกแบบการติดตามการประเมินผล
เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
ดาเนินการติดตาม ประเมินผล
รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
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Flow Chart การปฏิบตั ิงาน :
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ออกแบบการติดตามและการประเมินผล

ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการติดตามและประเมินผล
สรุปประเมินผลการดาเนินการ
นาเสนอ ผอ สพม
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตาม การประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1.
2.
3.
4.

พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.
2560
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
กระบวนการ : การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการดาเนินการข้อมูลสารสนเทศของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน สร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คาจากัดความ :
ข้อมูล ( Data ) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ (fact) ที่เกิดขึน้ ที่มีอยู่ในโลก ใช้แทนด้วย
ตัวเลข ภาษา หรือสัญลักษณ์ที่ยงั ไม่มีการปรุงแต่งหรือประมวลใดๆ) ถ้าเห็นคาว่าข้อมูลในทางคอมพิวเตอร์
จะหมายถึงข้อเท็จจริงที่มกี ารรวบรวมไว้และมีความหมายในตัวเอง
สารสนเทศ (Information) หมายถึง การนาเสนอข้อมู ล ที่เ ก็ บ รวบรวมไว้ มาผ่าน
กระบวนการ (process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ หรือหมายถึงข้อมูลที่ได้ถูกกระทาให้
มีความสัมพันธ์ หรือมีความหมายนาไปใช้ประโยชน์ได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ไม่ผ่าน

ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินการ

สรุปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือ
2. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.
2560
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กระบวนการ : การจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อปรับปรุงพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อนาเสนอและรายงานผลการดาเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศ
ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาข้อมู ลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้
คาจากัดความ :
ข้อมูล ( Data or raw data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ (fact) ที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ในโลก ใช้
แทนด้วยตัวเลข ภาษา หรือสัญ ลัก ษณ์ที่ ยัง ไม่ มี การปรุงแต่ง หรือประมวลใดๆ) ถ้าเห็น คาว่าข้อมู ลในทาง
คอมพิวเตอร์ จะหมายถึงข้อเท็จจริงที่มีการรวบรวมไว้และมีความหมายในตัวเอง
สารสนเทศ (Information) หมายถึง การนาเสนอข้อมูล ที่ เ ก็ บ รวบรวมไว้ มาผ่าน
กระบวนการ (process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ หรือหมายถึงข้อมูลที่ได้ถูกกระทาให้
มีความสัมพันธ์ หรือมีความหมายนาไปใช้ประโยชน์ได้
สารสนเทศมีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทุกระดับขององค์การ ทั้งในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการ ใช้ช่วยในนการตัดสินใจ การวางแผน และการประเมินผลเปรียบเทียบช่ วยเพิ่ม
ระดับความรู้ (Knoeladge) ความเข้าาใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง สารสนเทศจะมีค่าหรือความหมายมากขึ้นเมื่อ
มีการใช้งานมากขึ้นและสารสนเทศนั้นส่งผลกระทบถถึงการตัดสินใจหรือการกระทาที่ดาเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบข้อมูลสารสนเทศ
๓. เสนอแผนงานผู้บริหาร
4. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
5. เสนอผู้บริหารและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

30
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบข้อมูลสารสนเทศ

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ผ่าน

สรุปประเมินผลการดาเนินการ

นาเสนอผู้บริหาร
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบประมลผลข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
๒. แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.
2560
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กระบวนการ : พัฒนา ปรับปรุง และจัดทาเว็บไซต์
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง และจั ด ท าเว็ บ ไซต์ ส ารสนเทศเพื่ อ การให้ บ ริ ก ารและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสานักงาน
2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด และ
ผู้สนใจทั่วไป

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทาเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลางใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
และผู้สนใจทั่วไป

คาจากัดความ :
เว็บไซต์ หมายถึง แหล่ง ที่สามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมในรูปแบบข้อความ
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
2.
๓.
๔.
๕.

กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีการนาเสนอ
ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานทุกปีงบประมาณ
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Flow Chart การปฏิบตั ิงาน :
กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์
ให้มีการนาเสนอ

ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกปีงบประมาณ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผูเ้ กี่ยวข้อง
2. แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1. พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
2. พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3. พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
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กระบวนการ : พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒ นาปรับปรุงและประยุก ต์ใช้โ ปรแกรมประยุก ต์( Application Software ) เข้ากั บ
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและการให้บริการ

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software )
2. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง และประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ( Application
Software ) เข้ากับกระบวนการทางานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและการให้บริการ

คาจากัดความ :
โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง เป็นซอฟต์แวร์ที่นามาใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของผู้ใช้โดยสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.
๔. ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Software )
เข้ากั บ กระบวนการท างานของหน่ วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่ม ประสิท ธิภาพการบริห ารงานและการ
ให้บริการ
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพม.ทราบ
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินการ

นาเสนอ ผอ สพม
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1. พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
2. พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3. พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
กระบวนการ : ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการ
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึก ษา วิเ คราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ ยวกั บ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
๔. เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม
๓. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มา
เป็นวิธีก ารปฏิบัติและประยุก ต์ใช้เ พื่อ ช่วยในการท างานหรือแก้ ปัญ หาต่าง ๆ อันก่อให้เกิ ดวัส ดุ อุป กรณ์
เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดารงชีวิต
ของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.
๔ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพม.

Flow Chart การปฏิบตั ิงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน
คณะทำงำน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
การดาเนินงาน
เสนอแผนงาน ผอ สพม
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ

สรุปผลเสนอ ผอ สพม

ไม่ผ่าน
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แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุ กรณ์
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอปุ กรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอปุ กรณ์

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565)
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประเทศไทย(ฉบับที่ 3) ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 – 2561
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
6. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
7. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
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กระบวนการ : ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนา

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตั้ง ดูแล บารุง รักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๒. บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ ยวกั บ การติดตั้ง ดูแล บ ารุง รัก ษา และพัฒ นาเกี่ยวกั บ ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล รวมถึงรูปแบบ
ทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่อสารได้ระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทร
เลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. วางแผนการด าเนิน งานการติ ด ตั้ง ดู แล บ ารุ ง รัก ษา และพั ฒ นาเกี่ ยวกั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางดาเนินการ
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบโทรคมนาคม
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพม.
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Flow Chart การปฏิบตั ิงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน
คณะทำงำน
วางแผนการดาเนินการ
ไม่ผ่าน
เสนอแผนงาน ผอ สพม
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ

สรุปผลเสนอ ผอ สพม

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอให้ดาเนินการ
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอปุ กรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
5. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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กระบวนการ : ศึกษา วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบคอมพิวเตอร์
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึกษา วิเ คราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณลัก ษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างถูกต้อง

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แต่งตั้งคณะทางาน
คณะทางานร่วมกาหนดคุณลักษณะ
เสนอ ผอ.สพม.
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ
ร่วมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพม.
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน

คณะทางานร่วมกาหนดคุณลักษณะ
ไม่ผ่าน
เสนอ ผอ สพม

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ

ร่วมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลเสนอ ผอ สพม

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบการกาหนดคุณสมบัติ
๒. แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
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กระบวนการ : ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และคุ้มครองความปลอดภัย
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ ยวกับระบบระบุตัวตน
ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
ระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การพิ สูจ น์ตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืน ยันความถูก ต้องของหลัก ฐาน
(Identity) ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง
"ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของ
บริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.
๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเ คราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกั บ
ระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพม.ทราบ
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
การดาเนินงาน
ไม่ผ่าน
เสนอ ผอ สพม

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
ดาเนินการ
สรุปผลเสนอ ผอ สพม

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุ กรณ์
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอปุ กรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอปุ กรณ์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
5. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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กระบวนการ : พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อ พั ฒ นาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาการศึกษา
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความสาคัญด้ าน ICT และ
พัฒนาศักยภาพในด้าน ICT ให้มีความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT หมายถึง กระบวนการที่มุ่ง จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT ให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพม.ทราบ
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
การดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

เสนอ ผอ สพม
ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
ดาเนินการ

สรุปผลเสนอ ผอ สพม

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุ กรณ์
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอปุ กรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอปุ กรณ์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
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กระบวนการ : ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2. เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อ ปรับ ปรุง ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาและ
สถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญ หาเกี่ ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
ดาเนินการเกี่ยวกับให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญ หาเกี่ ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมบารุง และปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการงานของ
บุคลากรและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกั บ
ระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพม.ทราบ
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
การดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

เสนอ ผอ สพม
ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
ดาเนินการ
สรุปผลเสนอ ผอ สพม

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบคาขอมีบัตรประจาตัวในการใช้งาน
2. แบบบัตรประจาตัวผู้ใช้งานในระบบ
๓. แบบสรุปผลการดาเนินงาน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
5. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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กระบวนการ : ติดตามและประเมินผล
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามและประเมิ นผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็น
วิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดารงชี วิตของมนุษย์
ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ออกแบบการติดตามการประเมินผล
เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
ดาเนินการติดตาม ประเมินผล
รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการประเมิน

ออกแบบการติดตาม ประเมินผล
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
2. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
5. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการ : ส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ (Application
Software) ให้เข้ากับ กระบวนการท างานของบุคลากรในส านัก งาน สถานศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ

วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ICT เข้า
กับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และ สพฐ.

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.

คาจากัดความ :
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หมายถึง การประยุ ก ต์ ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ม าใช้ ในระบบ
สารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสพฐ.
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพม.ทราบ
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินการ

นาเสนอ ผอ สพม
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT
๒. แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
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คู่มือการปฏิบัติงาน
งานธุรการ
กระบวนการ : งานสารบรรณ
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
2.2 เพื่อใหการรับสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทาเอกสาร
3.2 การสงหนังสือราชการ
3.3 การรับหนังสือราชการ
3.4 การเก็บ รักษาและการยืม
3.5 การทาลาย
4. คาจากัดความ
งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทา การรับ การส่ง การ
เก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสาร
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 นาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ–สง หนังสือ
ราชการ
5.2 รับ–สง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาและพัฒนากากับดูแลการรับ - สงหนังสื
อดวยระบบ e-filing กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทราบ
1) รับงานจากกลุมอานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ My Office
2) เสนอผูอานวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ
3) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทาหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
4) เสนอผูอานวยการกลุม ตรวจสอบความถกู ตอง
5) ผูมีอานาจพิจารณาลงนาม
5.3 ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางระบบ My Office ในกลุมส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และ
ควบคุม ดูแลการสงหนังสือราชการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
5.4 สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแกไข
อยางตอเนื่อง
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Flow Chart การปฏิบตั ิงาน :

แบบฟอร์มที่ใช้ :
-

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่อ พ น กํ า หนดสามสิ บวั น นั บ แต วัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางาน
เขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ
หรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
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“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริม าณ ระยะเวลา
ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น
“ผูใหบริการ” หมายความวา
(๑) ผูใ ห บริ การแกบุ คคลอื่น ในการเขาสู อิน เทอร เน็ ต หรื อใหส ามารถติด ตอ ถึง กัน โดย
ประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
มาตรา ๕ ผูใ ดเข า ถึง โดยมิ ช อบซึ่ ง ระบบคอมพิ วเตอร ที่ มีม าตรการป อ งกั น การเข า ถึ ง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ
ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกิน สี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไว
ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น
มิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผูอื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปด
หรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ
บุคคลอื่นโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) กอ ให เกิด ความเสีย หายแกประชาชน ไมว าความเสี ยหายนั้น จะเกิ ดขึ้น ในทัน ทีหรื อ
ในภายหลังและไมวาจะเกิดขึ้นพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกิน
สองแสนบาท
(๒) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และ
ปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตาม (๒) เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สิบปถึงยี่สิบป
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มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือ
ในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือ
มาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน
(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอัน เปน เท็จ โดยประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน
(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นํ า เข า สู ร ะบบคอมพิ ว เตอร ซึ่ ง ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ใ ด ๆ ที่ มี ลั ก ษณะอั น ลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได
(๕) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม (๑)
(๒) (๓) หรือ (๔)
มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔
ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตาม
มาตรา ๑๔
มาตรา ๑๖ ผู ใ ดนํ า เข า สู ร ะบบคอมพิ ว เตอร ที่ ป ระชาชนทั่ ว ไปอาจเข า ถึ ง ได ซึ่ ง ข อ มู ล
คอมพิ วเตอรที่ปรากฏเปน ภาพของผูอื่น และภาพนั้น เป น ภาพที่เกิ ดจากการสรางขึ้ น ตั ดตอ เติ ม
หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต ผูกระทําไมมีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได
ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือ
บุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย
มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
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(๑) ผูกระทําความผิ ดนั้น เปน คนไทย และรัฐ บาลแห งประเทศที่ความผิ ดไดเ กิดขึ้ น หรื อ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ
(๒) ผูกระทําความผิดนั้ น เปน คนต างดาว และรัฐ บาลไทยหรือคนไทยเปน ผูเสี ยหายและ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ
จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร
หมวด ๒
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ เฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด
และหาตัวผูกระทําความผิด
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้มาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูในรูปแบบ
ที่สามารถเขาใจได
(๒) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารผานระบบ
คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) สั่งใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู
ในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาที่
(๔) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร จากระบบคอมพิวเตอร
ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรนั้นยัง
มิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่
(๕) สั่ ง ให บุ ค คลซึ่ ง ครอบครองหรื อ ควบคุ ม ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร หรื อ อุ ป กรณ ที่ ใ ช เ ก็ บ
ขอมูลคอมพิวเตอร สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่
(๖) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

(๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัสลับ หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ใน
การถอดรหัสลับดังกลาว
(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบรายละเอียด
แหงความผิดและผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) ใหพนักงานเจาหนาที่ยื่น คํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามคํารอง ทั้งนี้ คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เหตุที่ตองใชอํานาจ ลักษณะของการกระทํา
ความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด เทาที่สามารถ
จะระบุได ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว
เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแลว กอนดําเนินการตามคําสั่งของศาล ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให
เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้น ไวเปน หลักฐาน แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครอง
เครื่องคอมพิวเตอรอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนาบัน ทึกนั้น ใหแ กเจาของหรื อ
ผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได
ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผ ลแหงการดําเนินการใหศ าลที่มีเขตอํานาจ
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ เพื่อเปนหลักฐาน
การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา ๑๘ (๔) ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และตองไมเปน อุปสรรคในการดําเนิน กิจการของ
เจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน
การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ
อายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลวพนักงานเจาหนาที่จะ
สั่งยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น ใหยื่นคํารอง
ตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจําเปนที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน
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หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปน การทําใหแ พรหลาย
ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในภาคสอง
ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจาหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคํารอง
พร อมแสดงพยานหลั กฐานต อศาลที่ มี เขตอํ านาจขอให มี คํ าสั่ งระงั บการทํ าให แ พร หลายซึ่ งข อมู ล
คอมพิวเตอรนั้นได
ในกรณีที่ศ าลมีคําสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ให
พนักงานเจาหนาที่ทํ าการระงับการทําใหแ พร หลายนั้ นเอง หรือ สั่งให ผูใ หบริ การระงับการทําให
แพรหลายซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ พ นั ก งานเจา หน า ที่พ บว า ข อ มูล คอมพิ ว เตอร ใ ดมีชุ ด คํ า สั่ง ไม พึ ง
ประสงครวมอยูดว ย พนักงานเจาหนาที่อ าจยื่น คํารองตอ ศาลที่มีเ ขตอํา นาจเพื่ อขอใหมีคํา สั่งหา ม
จําหนายหรือเผยแพร หรือสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช ทําลาย
หรือ แกไ ขขอ มูล คอมพิวเตอร นั้น ได หรื อจะกํา หนดเงื่อ นไขในการใช มี ไวใ นครอบครอง หรื อ
เผยแพรชุดคําสั่งไมพึงประสงคดังกลาวก็ได
ชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร หรือ
ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขัดของ หรือปฏิบัตงิ านไมตรงตามคําสั่งที่กําหนดไว หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เวนแตเปนชุดคําสั่งที่มุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําสั่งดังกลาวขางตน ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ หามมิใ หพ นัก งานเจา หน าที่ เป ดเผยหรื อส งมอบขอ มูล คอมพิ วเตอร ข อมู ล
จราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ ใหแกบุคคลใด
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ หรือเปนการกระทําตามคําสั่งหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล
พนั กงานเจ าหน าที่ ผู ใดฝ าฝ นวรรคหนึ่ งต องระวางโทษจํ าคุ กไม เกิ นสามป หรื อปรั บไม เกิ น
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๒๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการ ที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ผูใ ดล วงรู ขอมู ลคอมพิว เตอร ขอมู ลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือ ขอมู ลของ
ผูใชบริการ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่
ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได แตตองเปนชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ
มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น
มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการ
ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได
ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ
นับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง
ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเมื่อใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๒๗ ผูใ ดไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘
หรือมาตรา ๒๐ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท
และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๒๘ การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู
และความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกข
หรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
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ในการจั บ ควบคุ ม ค น การทํ า สํ า นวนสอบสวนและดํ า เนิ น คดี ผู ก ระทํ า ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกัน
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง
มาตรา ๓๐ ในการปฏิ บั ติ หน าที่ พนั กงานเจ าหน าที่ ต องแสดงบั ตรประจํ า ตั วต อบุ คคล
ซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปน
ส วนสํ าคัญของการประกอบกิ จการและการดํ ารงชีวิตของมนุษย หากมีผูกระทํ าดวยประการใด ๆ ใหระบบ
คอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําสั่งที่กําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งที่กําหนดไว หรือ
ใชวิธีการใด ๆ เขาล วงรู ขอมู ล แก ไข หรือทําลายขอมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิ วเตอรโดยมิชอบ หรือ
ใช ระบบคอมพิ วเตอรเพื่อเผยแพร ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมก อใหเกิด
ความเสียหาย กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิ จ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรม
อั นดี ของประชาชน สมควรกํ าหนดมาตรการเพื่ อป องกั นและปราบปรามการกระทํ าดั งกล าว จึ ง จํ า เป น
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ
สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท
ให้ รั ฐ มนตรี อ อกประกาศกํ า หนดลั ก ษณะและวิ ธี ก ารส่ ง รวมทั้ ง ลั ก ษณะและปริ ม าณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ ถ้ า การกระทํ า ความผิ ด ตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘
หรื อ มาตรา ๑๑ เป็ น การกระทํ า ต่ อ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ถ้ า การกระทํ า ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท
ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาท
ถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๒/๑ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้าของมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

“ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑
หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา ๑๒
วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๑๒/๑ ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญา
ตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นด้วย ก็เฉพาะเมื่อตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น
ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๑๒/๑ ผู้จําหน่าย
หรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วย
ในกรณีที่ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และตามวรรคสาม
หรือวรรคสี่ด้วย ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ผู้ ใ ดกระทํ า ความผิ ด ที่ ร ะบุ ไ ว้ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น ห้ า ปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
(๒) นําเข้ าสู่ระบบคอมพิว เตอร์ ซึ่งข้อ มูลคอมพิว เตอร์ อันเป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิ ด
ความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นํ าเข้ าสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ ใด ๆ ที่ มี ลั กษณะอั นลามกและข้ อมู ล
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
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(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)
(๒) (๓) หรือ (๔)
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิได้กระทําต่อประชาชน แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ผู้กระทํา ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิด
ตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด
ตามมาตรา ๑๔
ให้ รั ฐ มนตรี อ อกประกาศกํ า หนดขั้ น ตอนการแจ้ ง เตื อ น การระงั บ การทํ า ให้ แ พร่ ห ลายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์
ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง ผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ปรากฏเป็ น ภาพของผู้ อื่น และภาพนั้ น เป็น ภาพที่ เกิ ด จากการสร้า งขึ้น ตั ด ต่อ เติ ม หรือ ดั ด แปลง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น
ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําต่อภาพของผู้ตาย และการกระทํานั้นน่าจะทําให้บิดา
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
ผู้กระทําต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็น
การติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา ผู้กระทําไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส
หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ และมาตรา ๑๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
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“มาตรา ๑๖/๑ ในคดีความผิดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ ซึ่งมีคําพิพากษาว่าจําเลย
มีความผิด ศาลอาจสั่ง
(๑) ให้ทําลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว
(๒) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คําพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้จําเลยเป็นผู้ชําระค่าโฆษณา
หรือเผยแพร่
(๓) ให้ดําเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
ความผิดนั้น
มาตรา ๑๖/๒ ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ทําลาย
ตามมาตรา ๑๖/๑ ผู้นั้นต้องทําลายข้อมูลดังกล่าว หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ ในหมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๗/๑ ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
มีอํานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจํานวนสามคนซึ่งคนหนึ่งต้องเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับ
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้เริ่มนับอายุความในการฟ้องคดีใหม่
นับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสอง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็น
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด
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(๑) มีหนั งสือ สอบถามหรือ เรียกบุค คลที่เกี่ ย วข้อ งกับการกระทําความผิ ดมาเพื่ อ ให้ถ้อ ยคํ า
ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้
(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่
ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน
(๔) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครอง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้
(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทําการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ
ดังกล่าว
(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผู้กระทําความผิด
เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ มูลคอมพิวเตอร์
หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น องค์ ป ระกอบหรื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการกระทํ า ความผิ ด
หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น พนักงานสอบสวน
อาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ หรือหากปรากฏข้อเท็จจริง
ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รีบรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป
ให้ผู้ได้ รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามวรรคหนึ่ ง (๑) (๒) และ (๓) ดําเนินการ
ตามคําร้องขอโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ หรือภายในระยะเวลาที่พนักงาน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

เจ้าหน้าที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร ต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ
ที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้
มาตรา ๑๙ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ตามคําร้อง ทั้งนี้ คําร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันเป็นความผิด เหตุที่ต้องใช้อํานาจ ลักษณะของการกระทําความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์
ที่ใช้ในการกระทําความผิดและผู้กระทําความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบคําร้องด้วย ในการพิจารณา
คําร้องให้ศาลพิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว
เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนดําเนินการตามคําสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่
ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสําเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันที
ที่กระทําได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ส่งสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการดําเนินการให้ศาลที่มีเขตอํานาจภายใน
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดําเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน
การทํ าสํ าเนาข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้ กระทํ าได้ เฉพาะเมื่ อมี เหตุ อั นควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจําเป็น
การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัด
มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึด
หรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจําเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นคําร้องต่อศาลที่มี
เขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
รวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจําเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

“มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มี
คําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่กําหนดไว้
ในภาค ๒ ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(๓) ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ป็ น ความผิ ด อาญาตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาได้ร้องขอ
ในกรณี ที่ มี ก ารทํ า ให้ แ พร่ ห ลายซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ลั ก ษณะขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่ง
ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม
ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ต ามวรรคสองขึ้ น คณะหนึ่ ง
หรือหลายคณะ แต่ละคณะให้มีกรรมการจํานวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
การดําเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้ บัง คับ โดยอนุ โ ลม ในกรณี ที่ศ าลมีคํ าสั่ งให้ ระงับ การทําให้ แ พร่ หลายหรื อ ลบข้อ มูล คอมพิว เตอร์
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นเองหรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธี การปฏิ บัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรื อ
ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะยื่นคําร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะได้รับ
ความเห็ นชอบจากรัฐมนตรี หรือพนักงานเจ้ าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะยื่นคําร้องตามวรรคสองไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องรายงาน
ให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว”

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

มาตรา ๑๕ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ชุ ด คํ า สั่ ง ไม่ พึ ง ประสงค์ ต ามวรรคหนึ่ ง หมายถึ ง ชุ ด คํ า สั่ ง ที่ มี ผ ลทํ า ให้ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขั ด ข้ อ งหรื อ ปฏิ บั ติ ง านไม่ ต รงตามคํ า สั่ ง หรื อ โดยประการอื่ น ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง เว้ น แต่
เป็นชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ที่อาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรี
อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือรายละเอียดของชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์
ซึ่งอาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้มา
ตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทําเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามกฎหมายอื่ น ในกรณี ต ามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น คดี กั บ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ อํ า นาจหน้ า ที่ โ ดยมิ ช อบ
หรื อ กั บ พนั ก งานสอบสวนในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามมาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยมิ ช อบ
หรือเป็นการกระทําตามคําสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
ผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ
ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้อ้างและรับฟังเป็น
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

การสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบ
ประการอื่น”
มาตรา ๑๗ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจําเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด
เก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ไ ว้ เ กิ น เก้ า สิ บ วั น แต่ ไ ม่ เ กิ น สองปี เ ป็ น กรณี พิ เ ศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได้”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
“ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ในการกํ า หนดให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ภาระหน้ า ที่ ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ
ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจํานวนมาก
คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในกระบวนการยุติธรรมด้วย”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๓๑ ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(๑) การสืบสวน การแสวงหาข้อมูล และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) การดําเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) และมาตรา ๒๐
(๓) การดํ า เนิ น การอื่ น ใดอั น จํ า เป็ น แก่ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๒๐ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ต้อง
ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๒๑ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการกระทําความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยที่มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งมีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้ง
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย กําหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไข
เพิ่มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทกําหนดโทษของความผิดดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์
ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
และแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

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

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

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
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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
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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

พระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘
-------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘
เปนปที่ ๑๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิทยุสื่อสาร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
ผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร พุทธศักราช ๒๔๗๘
(๒) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑
(๓) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓
(๔) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๕) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๙๑
(๖) พระราชบัญญัติวิทยุสื่อสาร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗
(๗) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดแยงตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“คลื่นแฮรตเซียน” หมายความวา คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ระหวาง ๑๐ กิโลไซเกิลตอวินาที และ
๓,๐๐๐,๐๐๐ เมกกาไซเกิลตอวินาที
“วิทยุคมนาคม” หมายความวา การสง หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณตัวหนังสือ ภาพ และเสียงหรือ
การอื่นใดซึ่งสามารถเขาใจความหมายไดดว ยคลื่นแฮรตเซียน
“เครื่องวิทยุคมนาคม” 1 หมายความวา เครื่องสงวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับ
และสงวิทยุคมนาคม แตไมรวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงเครื่องรับวิทยุโทรทัศน และเครื่องสง เครื่องรับหรือ
----------------------------------------------------------1
บทนิยามคําวา “เครื่องวิทยุคมนาคม” ในมาตรา 4 แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

-๒-

เครื่องรับและสงวิทยุคมนาคมดวยคลื่นแฮรตเซียน ตามลักษณะหรือประเภทที่กําหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชนในการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ใหถือวาอุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเปนเครื่องวิทยุคมนาคมดวย
“พนักงานวิทยุคมนาคม” หมายความวา ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม
“สถานีวิทยุคมนาคม” หมายความวา ที่สงวิทยุคมนาคม ที่รับวิทยุคมนาคม หรือที่สงและรับวิทยุ
คมนาคม
“ทํา” หมายความรวมตลอดถึงการประกอบขึ้น การแปรสภาพหรือการกลับสรางใหม
“นําเขา” หมายความวา นําเขาในราชอาณาจักร
“นําออก” หมายความวา นําออกนอกราชอาณาจักร
“คา” 2 หมายความรวมถึง การมีไวในครอบครองเพื่อขายหรือซอมแซมดวย
“เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ 3 พระราชบัญญัตินี้ เวนแตมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ไมใชบังคับแก
(๑) กระทรวงทบวงกรม
(๒) นิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ 4 หามมิใหผูใด ทํา มี ใช นําเขา นําออก หรือคาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมเวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหเครื่องวิทยุคมนาคมบางลักษณะหรือ
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการบางประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือเฉพาะแตบาง
กรณีได
มาตรา ๗ หามมิใหผูใดกระทําหนาที่พนักงานวิทยุคมนาคมในตําแหนงที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
มาตรา ๘ หามมิใหผูใดรับขาววิทยุคมนาคมตางประเทศเพื่อการโฆษณา เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
มาตรา ๙ 5 ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ มีดังนี้
(๑) ใบอนุญาตใหทํา ใหมีอายุหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันออก
(๒) ใบอนุญาตใหมี ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก
----------------------------------------------------------2
บทนิยามคําวา “คา” ในมาตรา 4 แกไขโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
3
มาตรา 5 แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
4
มาตรา 6 แกไขโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
5
มาตรา 9 แกไขโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

-๓-

(๓) ใบอนุญาตใหใช ใหมีอายุตลอดอายุของเครื่องวิทยุคมนาคม
(๔) ใบอนุญาตใหนําเขา ใหมีอายุหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันออก
(๕) ใบอนุญาตใหนําออก ใหมีอายุสามสิบวันนับแตวันออก
(๖) ใบอนุญาตใหคา ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก เวนแตใบอนุญาตที่ออกใหเพื่อการซอมแซม
โดยเฉพาะ ใหมีอายุหาปนับแตวันออก
(๗) ใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใหมีอายุตลอดระยะเวลาที่ผูรับใบอนุญาตใชสถานีตามที่ระบุ
ไวในใบอนุญาตเปนสถานีวิทยุคมนาคม
(๘) ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ใหมีอายุหาปนับแตวันออก
(๙) ใบอนุญาตใหรับขาววิทยุคมนาคมตางประเทศเพื่อการโฆษณา ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันออก
ผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคม
ดวย
มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกใบอนุญาตพิเศษใหบุคคลตั้งสถานีวิทยุการบินเพื่อประโยชนแหง
ความปลอดภัยของการเดินอากาศพลเรือนโดยเฉพาะได ในการออกใบอนุญาตพิเศษนี้ รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได
ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๑ 6 หามมิใหผูใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาต
สถานีวิทยุคมนาคมตองใชความถี่คลื่นใหถูกตองตามขอบังคับวาดวยวิทยุคมนาคมตามภาคผนวก
ตอทายอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยโทรคมนาคม
เพื่อใหการเปนไปตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข มีอํานาจกําหนดเงื่อนไข
การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใหอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจควบคุมและกําหนดการใช
ความถี่คลื่นของสถานีวิทยุคมนาคมตางๆ
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการบาง
ประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑ ทวิ 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหผูใชความถี่คลื่นเพื่อกิจการใด หรือในลักษณะ
ใดตองเสียคาตอบแทนในการใชความถี่คลื่นนั้นใหแกรัฐบาลไดตามอัตราที่เห็นสมควร
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๒ หามมิใหสถานีวิทยุคมนาคมดําเนินบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชนอื่นใด นอกเหนือจาก
ที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือนอกเหนือจากราชการของกระทรวงทบวงกรมหรือกิจการของนิติบุคคลตามมาตรา ๕
มาตรา ๑๓ หามมิใหยานพาหนะใดๆ ใชเครื่องวิทยุคมนาคม นอกจากจะใชตามที่กําหนดไวใน
----------------------------------------------------------6
มาตรา 11 แกไขโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
7
มาตรา 11 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

-๔-

กฎกระทรวง หรือไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
มาตรา ๑๔ เพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเพื่อปองกันราชอาณาจักรรัฐมนตรีมีอํานาจออก
คําสั่งเฉพาะกาลใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดไวเอาไปใช หามการใชหรือหามการยักยายซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ
สวนใดๆ แหงเครื่องวิทยุคมนาคมในระหวางเวลาและภายในเงื่อนไขที่กําหนดไวในคําสั่งนั้น
มาตรา ๑๕ ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคมโดยมิไดเจตนา เจาพนักงาน
ผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทํานั้นหรือใหแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใชในการ
กระทํานั้นเสีย หรือใหยายสิ่งดังกลาวนั้นออกไปใหพนเขตรบกวนได
มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดสงหรือจัดใหสงขอความใด ๆ โดยวิทยุคมนาคมอันตนรูอยูวาเปนเท็จ หรือ
ขอความอื่นใดที่มิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติหรือประชาชน
มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดดักรับไว ใชประโยชน หรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งขาววิทยุ
คมนาคมที่มิไดมุงหมายเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติหรือประชาชน
มาตรา ๑๘ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุคมนาคม สวนแหงเครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุคมนาคม สิ่งที่
กอใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคม หรือใบอนุญาต เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายมีอํานาจเขาไปในอาคารสถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ ไดในเวลาอันสมควร
เมื่อปรากฏวาผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําการเชนวานั้น
ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามความในวรรคหนึ่ง มีอํานาจจับกุมผูนั้นพรอมดวยของกลางที่
ใชในการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 8
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในใบอนุญาต เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนหรือพักใช
ใบอนุญาตของผูนั้นเสียได
ผูรับใบอนุญาตอาจอุทธรณไปยังอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขภายในสามสิบวันนับแตวันถูกเพิกถอน
หรือพักใช คําชี้ขาดของอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๐ รัฐบาลไมตองรับผิดชอบในกรณีสูญหายหรือเสียหายอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เพราะเหตุที่เครื่องวิทยุคมนาคมของรัฐบาลใชการไมสะดวกและไมตองรับผิดชอบในการรับ การสง หรือการสงมอบขาวสาร
วิทยุคมนาคมใดๆ
ในกรณีดังกลาวในวรรคกอน พนักงานเจาหนาที่ไมตองรับผิดชอบเชนเดียวกันเวนแตพนักงานเจาหนาที่
นั้นจะกอใหเกิดขึ้นโดยจงใจ ฉอฉล หรือประมาทเลินเลอ
----------------------------------------------------------8

มาตรา 18 วรรคสอง เพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

-๕-

มาตรา ๒๑ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจทําการ
เปรียบเทียบได
มาตรา ๒๒ เมื่อมีคําพิพากษาวา ผูใดกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลจะสั่งริบสิ่งของที่ใชในการ
กระทําความผิดนั้น เพื่อใหไวใชในราชการกรมไปรษณียโทรเลขดวยก็ได
มาตรา ๒๓ 9 ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๖ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๒๔ 9 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ผูควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู
ควบคุมเครื่องวิทยุคมนาคม และผูมีสวนรวมในการกระทําความผิดนั้นมีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๒๕ 9 ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๗ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสี่
หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๒๖ 9 ผูใดจงใจกระทําใหเกิดการรบกวน หรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคมมีความผิด ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๒๗ 9 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามความใน
มาตรา ๑๕ มีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๒๘ บรรดาใบอนุญาตและประกาศนียบัตรที่ไดออกไวตามกฎหมายวาดวยวิทยุสื่อสารกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดจนถึงวันสิ้นกําหนดอายุใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ
มาตรา ๒๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและออกกฎกระทรวง
(๑) วางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต
(๒) กําหนดวิธีการเพิกถอนและพักใชใบอนุญาต
(๓) 10 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กําหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคม และคุณวุฒิสําหรับพนักงานวิทยุคมนาคม
----------------------------------------------------------9

มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 แกไขโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
10
มาตรา 29 (3) แกไขโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

-๖-

(๕) กําหนดกิจการอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

-๗-

อัตราคาธรรมเนียม 11 (ยกเลิก)

----------------------------------------------------------11

อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

-๘-

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีความมุงหวังจะใหการวิทยุคมนาคมเจริญ
วิวัฒนาการไปตามกาลสมัย อันกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมไดบัญญัติรวมกันอยูในกฎหมายวาดวยวิทยุสื่อสาร ซึ่งได
แกไขเพิ่มเติมมาแลวถึง ๖ ครั้ง เห็นสมควรจะไดปรับปรุงไวเปนฉบับเดียว และแยกเรื่องวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ออกเปนพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งตางหากจากกัน

ขอสังเกต
คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม” ไดแกไขเปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร” ตามพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 97

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

พระราชกาหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้ เ รี ย กว่ า “พระราชก าหนดว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓”
มาตรา ๒ พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ในพระราชกาหนดนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้อง
มีการประชุมที่ได้กระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ ร่ ว มประชุ ม ” หมายความว่ า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ
อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอื่น
ตามที่กฎหมายกาหนด และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลนั้นด้วย
มาตรา ๕ พระราชกาหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
(๒) การประชุมเพื่อจัดทาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล
(๓) การประชุมเพื่อดาเนินการตามกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๔) การประชุมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดาเนินการ
ตามวิธีการที่บัญญัติไ ว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้จัด
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภั ย ของการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๙ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
(๓) จัดทารายงานการประชุมเป็นหนังสือ
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(๔) จัด ให้ มีการบัน ทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ ร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
ข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
มาตรา ๑๐ ในการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หากมี ก รณี ที่ ต้ อ งจ่ า ยเบี้ ย ประชุ ม
หรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างใดให้แก่ผู้ร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่
ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๑๑ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกาหนดนี้เป็นการประชุม
โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย และห้ า มมิ ใ ห้ ป ฏิ เ สธการรั บฟั ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามพระราชก าหนดนี้
เป็ น พยานหลั ก ฐานในกระบวนการพิ จ ารณาตามกฎหมายทั้ ง ในคดี แ พ่ ง คดี อ าญา หรื อ คดี อื่ น ใด
เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา ๑๒ ให้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ อ อกตามประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การประชุ ม ผ่ า น
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ลงวั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกาหนดนี้จนกว่า
จะมี ม าตรฐานการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ อ อกตาม
พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๓ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดาเนินการไปแล้วตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยพระราชกาหนดนี้
มาตรา ๑๔ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั ก ษาการ
ตามพระราชกาหนดนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีจานวน
ผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจานวนมากเนื่องจากติดเชื้อได้ง่าย
องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้เป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก และขณะนี้ยังไม่มีแนวทาง
การรักษาที่ชัดเจน ทาให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาดของโรคตามคาแนะนา
ขององค์ ก ารอนามั ย โลก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม (social distancing)
ทาให้การปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิ จของเอกชนเกือบทุกภาคส่วน
ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารประชุ ม เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ กั น เป็ น ปกติ ต้ อ งด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แม้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลงวั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ อั น เป็ น กฎหมายกลางว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้วางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว แต่ผู้เข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมยังคงต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน ทาให้ผู้ซึ่งต้องเข้าร่ว ม
ประชุมในสถานที่เดียวกันดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะติดโรคสูงอันไม่สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม
นอกจากนี้ หลั ก เกณฑ์เ ดิมที่มี อยู่ ยั งได้กาหนดให้ผู้เ ข้าร่วมประชุ มทั้ง หมดต้องอยู่ ใ นราชอาณาจักร
ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บสภาพการท างานทั้ ง ในภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ ง เทคโนโลยี ที่ เปลี่ ย นแปลงไป
อันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนอย่างรุนแรง ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทต่าง ๆ ต้องเลื่อนประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกาหนด ในขณะที่จาเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
และฉับพลันเพื่อตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างทันทีทันใด สถานการณ์
ดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง เป็นกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจาเป็น รีบด่ว นอัน มิอาจจะหลีกเลี่ ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้
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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

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐

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

