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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งกลุ่มราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 
295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไว้ดังนี้ 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
   2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา 
   3.  ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการจัดการศึกษา 
   4. ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
   5. ส่งเสรมิ สนบัสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอื 
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. งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๒.1 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
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   ๒.2 งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
และการจัดการศึกษา 
   ๒.3 งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา    
   ๒.4 งานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
   ๒.5 งานติดตามประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

  3. งานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 3.๑ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิารและ 
การจัดการศึกษา 
 3.2 การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 3.๓ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 3.๔ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการศึกษา  
 3.๕ การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สารสนเทศ เพื่อการให้บริการและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 3.๖ การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 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 งานศึกษา วิเคราะห์  และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
   ๔.๕ งานดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และความปลอดภัย
ของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔.๖ งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
   ๔.๗ งานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
   ๔.๘ งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
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  5. งานส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 งานบริการให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ 
(Application Software) ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน สถานศึกษา เพื่อนำไปใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 

 6. งานธรุการ 

 6.1 ปฏิบัติงานสารบรรณของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 
 6.2  งานใหบ้รกิารข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

กระบวนการ  :  งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษา 
 
 
วัตถุประสงค์  : 
  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
 3. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 
ขอบเขตของงาน  : 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ออกแบบ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางไกลของสถานศึกษา ให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา ขยายมิติการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาสู่โรงเรียน
ปลายทางทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาด
แคลนครู นักเรียนได้เรียนรู้สู่โลกการศึกษาในมิติใหม่ โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล 
  
ค าจ ากัดความ  : 
  “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ที่ทรงห่วงใย
เรื่องการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารและด้อยโอกาส ได้มีความ
เสมอภาคทางการศึกษา จึงได้เกิดโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของไทย  ด้วยเงินทุนประเดิม
พระราชทานจ านวน 50 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มต้นการออกอากาศเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเป็นปฐมฤกษ์ 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538 และขยายมิติการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาสู่โรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรยีนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู นักเรียนได้เรียนรู้สู่
โลกการศึกษาในมิติใหม่ โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นับเป็นการให้บริการโทรทัศน์ทางการ
ศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจให้สามารถเข้ารับชมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
และตามอัธยาศัยของโลกไร้พรมแดน ปัจจุบันการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความตื่นตัวและเข้มข้นมากขึ้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ นอกจาก
ส านักงานรองรับมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขณะเดียวกันโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรอง 
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มาตรฐานการศึกษาหรือมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ในจ านวนน้ีส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนครู ขาดการน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการ
พัฒนาการเรียนการสอน ยังไม่มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามตัวบ่งช้ีในมาตรฐานที่ก าหนด 
ขณะเดียวกันมีโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานของ สมศ.มีอยู่จ านวนไม่น้อย เช่นเดียวกันที่
มีการพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผลการประเมินภายนอกรอบแรก ส่งผลให้การจัด
การศึกษาบรรลุเป้าหมายและได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. การแสวงหาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กทีเ่ป็นผลจากการขาดแคลนครู มีการตื่นตัวและให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อ
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี หรือสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมที่ด าเนินการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียน
วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์ ซึ่งเป็นเสมือนโรงเรียนต้นแบบในการสาธิตการสอนแบบครูมอือาชีพ และ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ปรับให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา คือ  เด็กดี มีสุข และเก่ง รวมถึงการ
ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดหน่วยการเรียนรู้แบบสหบูรณาการ (Interdisplinary) 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและ
ปลายทาง การเรียนรู้แบบทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล การเรียนรู้ที่เน้นความสนุกสนาน จูงใจให้นักเรียนสนใจ
บทเรียน การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวินัยใน
ตนเอง เป็นต้น 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : 
   ๑. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาทางไกล 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
   ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
   ๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล 
            ๕. ด าเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล 
   6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
   7. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
   8. เสนอผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
  ๑.  แบบบันทึกผลการใช้งาน 
 ๒.  แบบบันทึกนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑.  เอกสาร/ต ารา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๒.  เอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ. พ.ศ.2560 
  ๓.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕42 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ประสานงานกบัผู้เกีย่วข้อง 

ด าเนนิการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและน าเสนอ 
ผู้บริหารรับทราบ 

 

นิเทศ ก ากบั ตดิตามและประเมนิผล 
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กระบวนการ  :  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ชื่องาน (กระบวนงาน)  : 

  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  : 
   ๑.  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
   2.  เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 

ขอบเขตของงาน  : 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ  : 
             “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้
การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีก
ด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว 
และประเภทที่ก าลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids 
Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ  
( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่าน้ี เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
   ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  2.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
   ๔.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
            ๕.  ด าเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ ( Software และ Hardware )  
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาสื่อ 
   ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
   ๗.  เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้  : 
  ๑.  แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุกรณ์ 
  2.  แบบบันทึกขอยมืวัสดุอปุกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
 
เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
  ๑.  เอกสาร/ต ารา/คู่มือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2.  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2๕๕๐ 
   4.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 
และรายงานผล 
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กระบวนการ  :  การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  : 
   การจัดการศูนย์สือ่  นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  : 
   ๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
   2.  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ของสถานศึกษา  

ขอบเขตของงาน  : 
   ให้บริการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ  : 
   ศูนย์สื่อ หมายถึง เป็นสถานที่ที่ครูอาจารย์ และผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการ ศึกษาหา 

ความรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน โดยศูนย์สื่อจะ
เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด หรือแยกเป็นเอกเทศก็ได้ 
                  นวัตกรรม  หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดีย่ิงข้ึน  เมื่อน านวัตกรรมมาใช้
จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและ
แรงงานได้ด้วย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
    ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
    2.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
    ๓.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    ๔.  ด าเนินการ 
     ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
    ๖.  เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้  : 
  ๑.  แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุกรณ์ 
  2.  แบบบันทึกขอยมืวัสดุอปุกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
 
เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  2๕๔๐-2๕๔๔ 
  2.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  (ฉบับที่ ๔)   พ.ศ.  2
๕๕๔-2๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2๕๕๐ 
  4.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
  5.  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2๕๓๗ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ด าเนินการ 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

รายงานผล 



15 
 

กระบวนการ  : พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                   ทางการศึกษา 
 

 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  : 
  พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  : 
    ๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   2.   เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการสื่อ/อุปกรณ์ในการจัดพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ขอบเขตของงาน  : 
   พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ  : 
    การพัฒนาบุคลากร หมายถึง  หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ  ที่
น ามาพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  หรือองค์กรเพื่อเพิ่มพูนให้บุคลากรในหน่วยงาน  หรือในองค์กรเกิด
ความรู้ความสามารถ  และเกิดทักษะในการท างานมีความก้าวหน้าในอาชีพการท างานมีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่ปฏิบัติอยู่บรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                              
 “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะ
อยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และ
อินเตอร์เน็ต เหล่าน้ีเป็นต้น  
                     “เทคโนโลยีทางการศึกษา”  (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ) 
+ โลยี (วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการน าวิธีการ  มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงข้ึนเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ  ๓ ประการ คือ วัสดุ 
อุปกรณ์ และวิธีการ (boonpan edt01.htm) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ด าเนินการ 
  ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๖.  เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
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แบบฟอร์มที่ใช้  : 
  ๑.  แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุกรณ์ 
  ๔.  แบบบันทึกขอยมืวัสดุอปุกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
 
เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  2๕๔๐-2๕๔๔ 
  2.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  (ฉบับที่ ๔)   พ.ศ.  2
๕๕๔-2๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2๕๕๐ 
  4.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
  5.  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2๕๓๗ 
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กระบวนการ  :  พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ 
                   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  : 
  พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     

วัตถุประสงค์  : 
   เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้  

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา 

ขอบเขตของงาน  : 
   พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ในระบบ LMS   

ค าจ ากัดความ  : 
   การจัดการเรียนรู ้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็น
ผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
   ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
    ๔.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
    ๓.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    ๔.  ด าเนินการ 
    ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
    ๖.   เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้  : 
  ๑.  แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุกรณ์ 
  ๔.  แบบบันทึกขอยมืวัสดุอปุกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
 
เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  2๕๔๐-2๕๔๔ 
  2.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  (ฉบับที่ ๔)   พ.ศ.  2
๕๕๔-2๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2๕๕๐ 
  4.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
  5.  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2๕๓๗ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
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กระบวนการ  :    ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
                     ทางการศึกษา 

 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  : 
  ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  : 
   เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

ขอบเขตของงาน  : 
    พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ในระบบ LMS   

ค าจ ากัดความ  : 

   การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร  อัน
เป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
    ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
    2.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
     ๓.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    ๔.  ด าเนินการ 
    ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
    ๖.  เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้  : 
  ๑.  แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุกรณ์ 
  ๒.  แบบบันทึกขอยมืวัสดุอปุกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
 
เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  2๕๔๐-2๕๔๔ 
  2.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  (ฉบับที่ ๔)   พ.ศ.  2
๕๕๔-2๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2๕๕๐ 
  4.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
  5.  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2๕๓๗ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

กระบวนการ  :  ศึกษา  วิเคราะห์  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 
                    การจัดการศึกษา 
 

 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  : 
  ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการจดัการเรียนรู้ ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  : 
  ๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
  2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ขอบเขตของงาน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

ค าจ ากัดความ  : 

  ระบบสารสนเทศ  หมายถึง ชุดขององค์ประกอบที่ท าหน้าที่รวบรวม  ประมวลผล จัดเก็บ 
และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจ และการควบคุมในองค์กร  ในการท างานของระบบสารสนเทศ 
ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 อย่าง คือ การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input)  การประมวลผล (Processing)  และ
การน าเสนอผลลพัธ์ (Output) ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะท้อนกลับ (Feedback) เพื่อการประเมินและ
ปรับปรุงข้อมูลน าเข้า  ระบบสารสนเทศอาจจะเป็นระบบที่ประมวลด้วยมือ(Manual) หรือระบบที่ใช้
คอมพิวเตอร์ก็ได้ (Computer-based information system –CBIS)  

        แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงระบบสารสนเทศ มักจะหมายถึงระบบที่ต้องอาศัย
คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม 

 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ก็คือระบบการเก็บและการจัดกระท ากับข้อมูลเพื่อให้ ผู้ใช้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  ในความหมายน้ีจะเห็นว่าทุกโรงเรียนจ าเป็นต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการ
บริหาร การตัดสินใจและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  2.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพม.  
  ๔.  ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๖.   เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินการ 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ด าเนินการ 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

น าเสนอ ผอ สพม  
รับทราบ 
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แบบฟอร์มที่ใช้  : 
        ๑.   แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห ์
        ๒.  แบบค าร้องขอเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓.  แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห ์

 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
1. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
2. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
3. พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบรหิารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.

2560 
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กระบวนการ  :   ติดตาม  ประเมินผล  ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  : 
  ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

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

ขอบเขตของงาน  : 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า  ปัญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้       

ค าจ ากัดความ  : 
  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  หมายถึง  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุน
การบริหารจัดการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทั้งในส่วนที่เป็น  Back Office  และ  
Front Office   
  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หมายถึง  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
  ๑.  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน 
  2.  ออกแบบการติดตามการประเมินผล 
  ๓.  เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ 
  ๔.  ด าเนินการติดตาม  ประเมินผล 
  ๕.  รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
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Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้  : 
  ๑.  แบบติดตาม  การประเมนิผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการจดัการเรยีนรู้ 
  ๒.  แบบรายงานสรปุผลการประเมิน 
 
เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

1. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
2. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
3. พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบรหิารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.

2560 
 

 

 

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ออกแบบการติดตามและการประเมินผล 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

น าเสนอ ผอ สพม 
รับทราบ 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

กระบวนการ : การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
วัตถุประสงค์  : 
  เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการด าเนินการข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของงาน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน สร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 
ค าจ ากัดความ  : 
  ข้อมูล  ( Data )  หมายถึง ข้อเทจ็จริงต่างๆ (fact)  ที่เกิดข้ึน ที่มีอยู่ในโลก ใช้แทนด้วย
ตัวเลข ภาษา หรือสัญลักษณ์ที่ยงัไม่มีการปรุงแต่งหรอืประมวลใดๆ) ถ้าเห็นค าว่าข้อมูลในทางคอมพิวเตอร์ 
จะหมายถึงข้อเท็จจรงิที่มกีารรวบรวมไว้และมีความหมายในตัวเอง 
 สารสนเทศ  ( Information)  หมายถึง  การน าเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้  มาผ่าน
กระบวนการ (process)  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  หรือหมายถึงข้อมูลที่ได้ถูกกระท าให้
มีความสัมพันธ์  หรือมีความหมายน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.  
  ๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๖. เสนอผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
        ๑.  แบบบันทึกการประสานความร่วมมือ 
 2.  แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.

2560 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินการ 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ด าเนินการ 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและน าเสนอ 
ผู้บริหารรับทราบ 
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กระบวนการ : การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
วัตถุประสงค์  : 
   ๑. เพื่อปรับปรุงพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
   2.  เพื่อน าเสนอและรายงานผลการด าเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ขอบเขตของงาน  : 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้       
 
ค าจ ากัดความ  : 
 ข้อมูล  ( Data or raw data)  หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ (fact)  ที่เกิดข้ึน ที่มีอยู่ในโลก ใช้
แทนด้วยตัวเลข ภาษา หรือสัญลักษณ์ที่ยังไม่มีการปรุงแต่งหรือประมวลใดๆ) ถ้าเห็นค าว่าข้อมูลในทาง
คอมพิวเตอร์ จะหมายถึงข้อเท็จจริงที่มีการรวบรวมไว้และมีความหมายในตัวเอง 
  สารสนเทศ  (Information)  หมายถึง  การน าเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้  มาผ่าน
กระบวนการ (process)  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  หรือหมายถึงข้อมูลที่ได้ถูกกระท าให้
มีความสัมพันธ์  หรือมีความหมายน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
             สารสนเทศมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทุกระดับขององค์การ  ทั้งในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการ ใช้ช่วยในนการตัดสินใจ การวางแผน และการประเมินผลเปรียบเทียบช่วยเพิ่ม
ระดับความรู้ (Knoeladge)  ความเข้าาใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  สารสนเทศจะมีค่าหรือความหมายมากข้ึนเมื่อ
มีการใช้งานมากขึ้นและสารสนเทศน้ันส่งผลกระทบถถึงการตัดสินใจหรือการกระท าที่ด าเนินการ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  ๓.  เสนอแผนงานผู้บริหาร 
  4.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
  5.  เสนอผู้บริหารและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้  : 
  ๑.  แบบประมลผลข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.  แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.

2560 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

สรุปประเมนิผลการด าเนนิการ 
 

ไม่ผ่าน 

น าเสนอผู้บริหาร 
และเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ 
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กระบวนการ  :  พัฒนา  ปรับปรุง  และจัดท าเว็บไซต์ 

 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  : 
   พัฒนาปรับปรุง และจัดท าเว็บไซต์สารสนเทศเพื่อการให้บริการและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  และฝึกอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  : 
   ๑.  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของส านักงาน 
   2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด และ 
ผู้สนใจทั่วไป 

ขอบเขตของงาน  : 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลางใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรม  และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
และผู้สนใจทั่วไป       

ค าจ ากัดความ  : 
    เว็บไซต์  หมายถึง  แหล่งที่สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมในรูปแบบข้อความ  
รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
   ๑.  ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
   2.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์  ให้มีการน าเสนอ 
   ๓.  ติดตาม  ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 
   ๔.  พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 
   ๕.  สรุปผลการด าเนินงาน  และรายงานผลการด าเนินงานทุกปีงบประมาณ 
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Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มที่ใช้  : 
  ๑.  แบบติดตาม  ประเมินผลและรบัข้อเสนอแนะจากผูเ้กี่ยวข้อง 
   2.  แบบรายงานสรปุผลการด าเนินงานในรอบปี 
 
เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

1. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
2. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
3. พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์   
ให้มีการน าเสนอ 

ติดตาม  ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 

พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง 

สรุปผลการด าเนินงาน  และรายงานผลการ 
ด าเนินงานทุกปีงบประมาณ 
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กระบวนการ  :  พัฒนา  ปรับปรุง  และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ 

 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  : 
 พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Software ) เข้ากับ
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและการให้บริการ 

วัตถุประสงค์  : 
  ๑.  เพื่อพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software )      
  2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน 

ขอบเขตของงาน  : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application 
Software ) เข้ากับกระบวนการท างานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและการให้บริการ 

ค าจ ากัดความ  : 
  โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง  เป็นซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของผู้ใช้โดยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  2.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพม.  
  ๔.  ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Software ) 
เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการ
ให้บริการ 
  ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๖.  เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้  : 
         ๑.  แบบสอบถาม 
  2.  แบบประเมิน 
 
เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

1. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
2. พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
3. พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินการ 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ด าเนินการ 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

น าเสนอ ผอ สพม  
รับทราบ 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

กระบวนการ  :  ศกึษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการ 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  : 
  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  : 
  ๑.  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
  ๔. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 
  ๓.  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ขอบเขตของงาน  :   
   ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

ค าจ ากัดความ  : 
   เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มา
เป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การด ารงชีวิต
ของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  :   
   ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
   2.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพม.  
   ๔   ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพม. 
 
Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะท างาน
คณะท ำงำน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน 
การด าเนินงาน 

 เสนอแผนงาน ผอ สพม  

ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

สรุปผลเสนอ ผอ สพม  

ไม่ผ่าน 
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แบบฟอร์มที่ใช้  : 
            ๑.  แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุกรณ์ 
   ๒.  แบบแจ้งซ่อมวัสดุอปุกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
  ๓.  แบบบันทึกขอยมืวัสดุอปุกรณ์ 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง : 
  ๑. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) 
  2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
     3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย(ฉบบัที ่3) ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 – 2561 
  4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  5. พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 
  6. พระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  7. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเกบ็รกัษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผใูหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐    
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กระบวนการ  :  ติดต้ัง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนา  
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน)  :   
  ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  :   
  ๑.  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 
   ๒.  บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 
   ๓.  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 

ขอบเขตของงาน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  
ระบบโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

ค าจ ากัดความ  : 
  โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล รวมถึงรูปแบบ
ทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรอืปรับปรงุให้สามารถสื่อสารได้ระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทร
เลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  : 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
   ๒.  วางแผนการด าเนินงานการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม  
   ๓.   เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
  ๔.   แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางด าเนินการ 
   ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  
ระบบโทรคมนาคม 
   ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพม. 
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Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  : 
            ๑.  แบบบันทึกขอให้ด าเนินการ 
   ๒.  แบบแจ้งซ่อมวัสดุอปุกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
  1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  2. พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 
  3. พระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเกบ็รกัษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผใูหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐    
  5. พระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน
คณะท ำงำน 

วางแผนการด าเนินการ 

เสนอแผนงาน ผอ สพม  

แจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

สรุปผลเสนอ ผอ  สพม  

ไม่ผ่าน 
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กระบวนการ  :  ศกึษา  วิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
                    ของระบบคอมพิวเตอร์  
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  
  ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์  ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  :   
    ๑.  ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
    ๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างถูกต้อง 

ขอบเขตของงาน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์  ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ  : 
  คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ช้ีให้เห็นความดีหรือลักษณะประจ า 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
    ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
    ๒.  คณะท างานร่วมก าหนดคุณลักษณะ 
    ๓.  เสนอ ผอ.สพม.  
    ๔.  แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ 
    ๕.  ร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
    ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มที่ใช้  : 
        ๑.  แบบการก าหนดคุณสมบัต ิ
        ๒.  แบบสรปุเปรียบเทียบคุณสมบัต ิ

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
  1. พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  2. พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 
 
 
 

 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

คณะท างานร่วมก าหนดคุณลักษณะ 

เสนอ ผอ สพม  

แจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ 

ร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

สรุปผลเสนอ ผอ สพม  

ไม่ผ่าน 
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กระบวนการ  : ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล  
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  
  ด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และคุ้มครองความปลอดภัย
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

วัตถุประสงค์  : 
     ๑.  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตัวตน
ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต 
     ๒.  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

ขอบเขตของงาน  :   
   ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบ
ระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอนิเตอร์เน็ต และระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ  :   
   การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ ข้ันตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน 
(Identity) ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง 
  "ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่  ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของ
บริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพม.  
  ๔.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับ
ระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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 Flow Chart การปฏิบัติงาน  :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบฟอร์มที่ใช้  : 
        ๑.  แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุกรณ์ 
        ๒.  แบบแจ้งซ่อมวัสดุอปุกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
        ๓.  แบบบันทึกขอยมืวัสดุอปุกรณ์ 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
  1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  2. พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 
  3. พระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเกบ็รกัษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผใูหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐    
  5. พระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผน 
การด าเนินงาน 

เสนอ ผอ สพม  

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ด าเนินการ 

สรุปผลเสนอ ผอ สพม  

ไม่ผ่าน 
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กระบวนการ  :  พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ 

 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  
     พัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  : 
  ๑.  เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
     2.  เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา 
     ๓.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความส าคัญด้าน ICT และ
พัฒนาศักยภาพในด้าน ICT ให้มีความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ  

ขอบเขตของงาน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ  : 
   การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT ให้เป็นไปทางที่ดีข้ึนเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  :   
                 ๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
                 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน 
                 ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม.  
                ๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
                 ๕. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
        ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มที่ใช้  : 
        ๑.  แบบบันทึกขอใช้วัสดุอปุกรณ์ 
        ๒.  แบบแจ้งซ่อมวัสดุอปุกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
        ๓.  แบบบันทึกขอยมืวัสดุอปุกรณ์ 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผน 
การด าเนินงาน 

เสนอ ผอ สพม  

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ด าเนินการ 

สรุปผลเสนอ ผอ สพม  

ไม่ผ่าน 
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กระบวนการ  :  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  แก้ไขปัญหา 
 

 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  
  ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  : 
   ๑.  เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   2.  เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๓.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ขอบเขตของงาน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ  : 
 ด าเนินการเกี่ยวกับให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมบ ารุง และปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการงานของ
บุคลากรและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
                  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
                  2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
                  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพม.  
                  ๔.  แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับ
ระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  :   
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้  : 
        ๑.  แบบค าขอมบีัตรประจ าตัวในการใช้งาน 
        2.  แบบบัตรประจ าตัวผู้ใช้งานในระบบ 
        ๓.  แบบสรปุผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
  1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  2. พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 
  3. พระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเกบ็รกัษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผใูหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐    
  5. พระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผน 
การด าเนินงาน 

เสนอ ผอ สพม  

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ด าเนินการ 

สรุปผลเสนอ ผอ สพม  

ไม่ผ่าน 
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กระบวนการ  :  ติดตามและประเมินผล 

 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  : 
 ติดตามและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์  : 
 ๑.  เพื่อทราบความก้าวหน้า  ปัญหา  ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓.  เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

ขอบเขตของงาน  : 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า  ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ  : 
      เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็น
วิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การด ารงชีวิตของมนุษย์
ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
 ๑.  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๒.  ออกแบบการติดตามการประเมินผล 
 ๓.  เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 ๔.  ด าเนินการติดตาม  ประเมินผล 
 ๕.  รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้  : 
        ๑.  แบบติดตาม  ประเมินผลระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา 
        2.  แบบรายงานสรปุผลการประเมิน 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  2. พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 
  3. พระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเกบ็รกัษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผใูหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐    
  5. พระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของการประเมิน 

ออกแบบการติดตาม  ประเมินผล 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบ 

ไม่ผ่าน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กระบวนการ  :  ส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน)  : 
                   ส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ (Application 
Software) ให้เข้ากับกระบวนการท างานของบุคลากรในส านักงาน สถานศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 

วัตถุประสงค์  : 
   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ICT เข้า
กับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
และ สพฐ. 

ขอบเขตของงาน  : 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และประยุกต์ใช้ ICT   เข้ากับกระบวนการท างาน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ. 

ค าจ ากัดความ  : 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง  การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบ
สารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพม.  
  ๔.  ด าเนินการเกี่ยวกับการพฒันา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างาน 
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสพฐ. 
  ๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
  ๖.  เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
  1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  2. พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินการ 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ด าเนินการ 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

น าเสนอ ผอ สพม  
รับทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
งานธุรการ  

กระบวนการ  :  งานสารบรรณ 
 
 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 

งานสารบรรณ 
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ ื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 
2.2  เพ ื่อใหการรับสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดท าเอกสาร 
3.2 การสงหนังสือราชการ 
3.3 การรับหนังสือราชการ 
3.4 การเก ็บ รักษาและการย ืม 
3.5 การท าลาย 

4. ค  าจ  ากัดความ 
งานสารบรรณ   คือ งานท่ีเกี่ยวกับการบร ิหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแตการจ ัดท  า  การร ับ การส่ง การ

เก ็บรักษา การยืม และการท  าลายเอกสาร 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1    น าระบบเครือขายเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ–สง หนังสือ
ราชการ 

5.2  รับ–สง หนังสือราชการตามระบบท ี่ก าหนด   โดยจ ัดท าและพ ัฒนาก  ากับดูแลการรับ- สงหนังสื
อดวยระบบ e-filing   กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาท่ีผูท่ีเก ี่ยวของทราบ 

1)  รับงานจากกลุมอ านวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบ ียนรับทางระบบ  My Office 
2) เสนอผูอ านวยการกล ุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ 
3)  เจาหนาท่ีท ี่รับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
4) เสนอผูอ านวยการกลุม ตรวจสอบความถ ูกตอง 
5) ผูมีอ านาจพ ิจารณาลงนาม 

5.3   ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางระบบ My Office  ในกลุมส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และ
ควบคุม ดูแลการสงหนังสือราชการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

5.4 สรปุและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรงุแกไข 
อยางตอเนื่อง 
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Flow Chart การปฏิบตัิงาน  :   
 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้  : 
         - 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก 
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พระราชบัญญัติ 
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางาน

เขาดวยกัน  โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ 
หรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 
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“ขอมูลคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูล  ขอความ  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใดบรรดา 
ที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได  และใหหมายความรวมถึง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ
คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“ผูใหบริการ”  หมายความวา 
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย

ประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร   ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 
 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 

 

มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ  
ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไว
ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร  และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น
มิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย  ทําลาย  แกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน  ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ  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) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือ 

ในภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  และปรับไมเกิน 
สองแสนบาท  

(๒) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร  หรือระบบ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ   หรือการบริการสาธารณะ  หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสิบหาป  และ
ปรับต้ังแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท   

ถาการกระทําความผิดตาม  (๒)  เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สิบปถึงย่ีสิบป 
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มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําส่ังที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเคร่ืองมือ
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) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 

(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 

(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด  ๆ  อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ   ที่มีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได  

(๕) เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม  (๑)   
(๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๔ 
ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน  ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตาม 
มาตรา  ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผู ใดนําเข าสู ระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่ วไปอาจเข าถึงได ซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น  และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางข้ึน  ตัดตอ  เติม 
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) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย  และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดข้ึนหรือ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ  หรือ 

(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว  และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 

จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
 

หมวด  ๒ 
พนักงานเจาหนาที ่

 

 

มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่ง
อยางใด  ดังตอไปนี้  เฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด
และหาตัวผูกระทําความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้มาเพื่อใหถอยคํา  สงคําชี้แจงเปนหนังสือ  หรือสงเอกสาร  ขอมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูในรูปแบบ
ที่สามารถเขาใจได 

(๒) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารผานระบบ
คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ส่ังใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู
ในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาที่  

(๔) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  จากระบบคอมพิวเตอร 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรนั้นยัง
มิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ 

(๕) ส่ังใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณที่ใชเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร  สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  
หรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ที่เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  หรือส่ังใหบุคคลที่เก่ียวของกับการ
เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร  ทําการถอดรหัสลับ  หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ใน
การถอดรหัสลับดังกลาว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบรายละเอียด
แหงความผิดและผูกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามคํารอง  ทั้งนี้  คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เหตุที่ตองใชอํานาจ  ลักษณะของการกระทํา
ความผิด  รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด  เทาที่สามารถ 
จะระบุได  ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาตแลว  กอนดําเนินการตามคําส่ังของศาล  ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มอบให
เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน  แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครอง
เคร่ืองคอมพิวเตอรอยู  ณ  ที่นั้น  ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  (๔) (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลที่มีเขตอํานาจ
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อเปนหลักฐาน 

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของ
เจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ
อายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลวพนักงานเจาหนาที่จะ
ส่ังยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได  ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น  ใหย่ืนคํารอง 
ตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได  แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือ
หลายคร้ังรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน  เมื่อหมดความจําเปนที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว  พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 
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หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการทําใหแพรหลาย 

ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในภาคสอง  
ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แหงประมวลกฎหมายอาญา  หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  พนักงานเจาหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคํารอง
พรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลที่มี เขตอํานาจขอใหมี คําส่ังระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรนั้นได 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง  ให 
พนักงานเจาหนาที่ทําการระงับการทําใหแพรหลายนั้นเอง  หรือส่ังใหผูใหบริการระงับการทําให
แพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา  ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําส่ังไมพึง
ประสงครวมอยูดวย  พนักงานเจาหนาที่อาจย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหมีคําส่ังหาม
จําหนายหรือเผยแพร  หรือส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช  ทําลาย  
หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได  หรือจะกําหนดเงื่อนไขในการใช  มีไวในครอบครอง  หรือ 
เผยแพรชุดคําส่ังไมพึงประสงคดังกลาวก็ได 

ชุดคําส่ังไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําส่ังที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร  หรือ
ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังอื่นเกิดความเสียหาย   ถูกทําลาย  ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ขัดของ  หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําส่ังที่กําหนดไว  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ทั้งนี้  เวนแตเปนชุดคําส่ังที่มุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําส่ังดังกลาวขางตน  ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ  หรือเปนการกระทําตามคําส่ังหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป   หรือปรับไมเกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๒๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ
ผูใชบริการ  ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ขอมูล  ขอมูลคอมพิวเตอร  หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่
ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได  แตตองเปนชนิดที่มิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ  
มีคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร  แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะส่ังใหผูใหบริการ
ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ
นับต้ังแตเร่ิมใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับต้ังแตการใชบริการส้ินสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร  และเมื่อใด  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังตามมาตรา  ๑๘  

หรือมาตรา  ๒๐  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลตามมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท  
และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๒๘ การแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู
และความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกข
หรือรับคํากลาวโทษ  และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในการจับ   ควบคุม   คน  การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  บรรดาที่เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกัน
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบั ติหนาที่   พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล 
ซ่ึงเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปน

สวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย  หากมีผูกระทําดวยประการใด  ๆ  ใหระบบ

คอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําส่ังท่ีกําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําส่ังท่ีกําหนดไว  หรือ 

ใชวิธีการใด  ๆ  เขาลวงรูขอมูล  แกไข  หรือทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ  หรือ 

ใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร  ยอมกอใหเกิด 

ความเสียหาย  กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของรัฐ  รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  สมควรกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว  จึงจํา เปน 

ตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

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

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ
สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สองแสนบาท 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดลักษณะและวิธีการส่ง  รวมทั้งลักษณะและปริมาณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ  
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘   
หรือมาตรา  ๑๑  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาท
ถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น 
ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๒/๑ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  เป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  โดยมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น
ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้าของมาตรา  ๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
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  ก็เฉพาะเม่ือตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดข้ึนนั้น 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหน่ึง
หรือวรรคสาม  หรือต้องรับผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๒/๑  ผู้จําหน่าย 
หรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  และตามวรรคสาม
หรือวรรคสี่ด้วย  ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) โดยทุจริต  หรือโดยหลอกลวง  นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน  อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการที่น่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคง 
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ  หรือก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  อันเป็นความผิดเก่ียวกับความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  ที่ มีลักษณะอันลามกและข้อมูล 
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม  (๑)  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  (๑)  มิได้กระทําต่อประชาชน  แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึง  ผู้กระทํา  ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้เป็นความผิดอันยอมความได้” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ  ยินยอม  หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิด
ตามมาตรา  ๑๔  ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด
ตามมาตรา  ๑๔ 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดขั้นตอนการแจ้งเตือน  การระงับการทําให้แพร่หลายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง  ผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น  และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น  ตัดต่อ  เติม  หรือดัดแปลง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด  โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  
ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําต่อภาพของผู้ตาย  และการกระทํานั้นน่าจะทําให้บิดา  
มารดา  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  หรือถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  
ผู้กระทําต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  เป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็น
การติชมด้วยความเป็นธรรม  ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา  ผู้กระทําไม่มีความผิด 

ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้ 
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์  ให้บิดา  มารดา  คู่สมรส  

หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้  และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย” 
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖/๑  และมาตรา  ๑๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา ๑๖/๑ ในคดีความผิดตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖  ซึ่งมีคําพิพากษาว่าจําเลย 
มีความผิด  ศาลอาจสั่ง 

(๑) ให้ทําลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว 
(๒) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คําพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  หรือสื่ออื่นใด  ตามที่ศาลเห็นสมควร  โดยให้จําเลยเป็นผู้ชําระค่าโฆษณา 
หรือเผยแพร่ 

(๓) ให้ดําเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระทํา
ความผิดนั้น 

มาตรา ๑๖/๒ ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ทําลาย
ตามมาตรา  ๑๖/๑  ผู้นั้นต้องทําลายข้อมูลดังกล่าว  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๗/๑  ในหมวด  ๑  ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  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 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจํานวนสามคนซึ่งคนหน่ึงต้องเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับ 
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้เร่ิมนับอายุความในการฟ้องคดีใหม่
นับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี 
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสอง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็น
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมาเพื่อให้ถ้อยคํา   
ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งเอกสาร  ข้อมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ 

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
หรือจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู่ 
ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน 

(๔) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี 
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครอง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด  อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ 
การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ที่เก่ียวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้ 

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด  หรือสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเข้ารหัสลับ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์  ทําการถอดรหัสลับ  หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ
ดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผู้กระทําความผิด 

เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์   
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทําความผิด   
หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น  พนักงานสอบสวน 
อาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงดําเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได้  หรือหากปรากฏข้อเท็จจริง
ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
รีบรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป 

ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ดําเนินการ 
ตามคําร้องขอโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  หรือภายในระยะเวลาที่พนักงาน



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เจ้าหน้าที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร  ต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้  รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ 
ที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้ 

มาตรา ๑๙ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ตามคําร้อง  ทั้งนี้  คําร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหน่ึง
อย่างใดอันเป็นความผิด  เหตุที่ต้องใช้อํานาจ  ลักษณะของการกระทําความผิด  รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์
ที่ใช้ในการกระทําความผิดและผู้กระทําความผิด  เท่าที่สามารถจะระบุได้  ประกอบคําร้องด้วย  ในการพิจารณา
คําร้องให้ศาลพิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตแล้ว  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 

การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือมีเหตุอันควร 
เชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด  และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจําเป็น 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัด
มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึด 
หรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้  ในกรณีจําเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น  ให้ยื่นคําร้องต่อศาลที่มี
เขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้  แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง
รวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  เม่ือหมดความจําเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  ดังต่อไปนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มี
คําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว้

ในภาค  ๒  ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายน้ันหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาได้ร้องขอ 

ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่ง
ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้  ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองข้ึนคณะหนึ่ง 
หรือหลายคณะ  แต่ละคณะให้มีกรรมการจํานวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านสื่อสารมวลชน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้อง  และให้กรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

การดําเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นเองหรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้  ทั้งนี้  ให้รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  ระยะเวลา  และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือ 
ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน  พนักงานเจ้าหน้าที่จะย่ืนคําร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะย่ืนคําร้องตามวรรคสองไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องรายงาน 
ให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” 



หน้า   ๓๒ 
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มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดคําสั่งที่ มีผลทําให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์   
หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย  ถูกทําลาย  ถูกแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําสั่ง  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  เว้นแต่ 
เป็นชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ที่อาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้  รัฐมนตรี 
อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อ  ลักษณะ  หรือรายละเอียดของชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ 
ซึ่งอาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕   
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการท่ีได้มา
ตามมาตรา  ๑๘  ให้แก่บุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทําเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระทําความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   
หรือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เ ก่ียวกับการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือกับพนักงานสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  โดยมิชอบ   
หรือเป็นการกระทําตามคําสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
ผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ  ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา  ๑๘  และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ 
ผู้หนึ่งผู้ใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ข้อมูล  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ให้อ้างและรับฟังเป็น
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วย 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การสืบพยานได้  แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ  มีคํามั่นสัญญา  ขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบ
ประการอื่น” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  แต่ในกรณีจําเป็น  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
และเฉพาะคราวก็ได้” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ในการกําหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้องคํานึงถึงภาระหน้าที่  ความรู้ความเชี่ยวชาญ   
ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจํานวนมาก  
คุณภาพของงาน  และการดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
ในกระบวนการยุติธรรมด้วย” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๓๑ ค่าใช้จ่ายในเร่ืองดังต่อไปนี้  รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๑) การสืบสวน  การแสวงหาข้อมูล  และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  และมาตรา  ๒๐ 
(๓) การดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๒๐ บรรดาระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง 
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ต้อง
ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ใช้บังคับ 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ   

มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  ซึ่งมีรูปแบบการกระทําความผิดที่มีความซับซ้อนมากข้ึน
ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยที่มีการจัดต้ังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งมีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  รวมทั้ง 
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย  กําหนดฐานความผิดขึ้นใหม่  และแก้ไข
เพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม  รวมท้ังบทกําหนดโทษของความผิดดังกล่าว  การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์
ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 
พระราชบัญญัติ 

การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔ มาตรา  ๓๖  และ
มาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    
เพ่ือให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการป้องกัน  รับมือ  และ 
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายใน  
ประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”  หมายความว่า  มาตรการหรือการด าเนินการที่ก าหนดขึ้น

เพ่ือป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  
อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงทางทหาร  และความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ  

“ภัยคุกคามทางไซเบอร์”  หมายความว่า  การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ  โดยมิชอบ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์หรอืระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไมพึ่งประสงค์โดยมุง่หมายให้เกิดการประทุษรา้ย
ต่อระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง  และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง 
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

“ไซเบอร์”  หมายความรวมถึง  ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบอินเทอร์เนต็  หรือโครงขา่ยโทรคมนาคม  รวมทั้งการให้บริการโดยปกตขิอง
ดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน  ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ  องค์กรฝ่ายตุลาการ  องค์กรอิสระ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

“ประมวลแนวทางปฏิบัติ”  หมายความว่า  ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับดูแล
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก าหนด 

“เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”  หมายความว่า  เหตุการณ์ที่เกิดจาก 
การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ  ที่มิชอบซึ่งกระท าการผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  หรือความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ 
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“มาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”  หมายความว่า  การแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยใช้บุคลากร  กระบวนการ  และเทคโนโลยี  โดยผ่านคอมพิวเตอร์  
ระบบคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือบริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใด ๆ  เพ่ือสร้างความมั่นใจ
และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  
หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 

“โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ”  หมายความว่า  คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งหน่วยงานของรฐัหรือหนว่ยงานเอกชนใช้ในกิจการของตนที่เกีย่วข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภยั
ของรัฐ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะ 

“หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชน  ซึ่งมีภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 

“หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน  หรือ
บุคคลซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมหรือก ากับดูแลการด าเนินกิจการของ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  

และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
ประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการ 
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ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ”  เรียกโดยย่อว่า  “กมช.”  และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “National  
Cyber  Security  Committee”  เรียกโดยย่อว่า  “NCSC”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหนง่  ได้แก่  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ  และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่ เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านวิทยาศาสตร์   
ด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านการเงิน  หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง  และเป็นประโยชน์ต่อ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๗  
วรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่   เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
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(๕) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 
(๖) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการหรือ

ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง  

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมหรือแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น  
ด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖ 
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ส่งเสริมและสนับสนุน

การด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา  ๔๒ และมาตรา  ๔๓  ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ  ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๔๒ 

(๒) ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  

(๓) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ส าหรบั
เป็นแผนแม่บทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ที่อาจจะเกิด
หรือเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ  
และกรอบนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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(๔) ก าหนดมาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  และก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  รวมถึงส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใ์ห้กับหน่วยงานโครงสรา้งพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ  หน่วยงาน
ของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงานเอกชน 

(๕) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญใน 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงานเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๖) ก าหนดกรอบการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๗) แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ 
(๘) มอบหมายการควบคุมและก ากับดูแล  รวมถึงการออกข้อก าหนด  วัตถุประสงค์  หน้าที่

และอ านาจ  และกรอบการด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้หน่วยงานควบคุม
หรือก ากับดูแล  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ 

(๙) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  แผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ
คณะรัฐมนตรี  เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๑๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๑๒) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคญัหรอืแนวทางการพัฒนามาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้คณะรัฐมนตรีทราบ  

(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

โดยอาจประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้ 

้หนา   ๒๕
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มาตรา ๑๑ ให้ประธานกรรมการ  และกรรมการได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
คณะกรรมการก ากับดแูลด้านความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 

 
 

มาตรา ๑๒ ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตามมาตรา  ๙   
ให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เรียกโดยย่อว่า  “กกม.”  ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงพลังงาน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินสี่คน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้   
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงานเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เห็นสมควรเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๓ กกม.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแผนตามมาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๔๒  
(๒) ดูแลและด าเนินการเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง  ตามมาตรา  ๖๑  

มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๖๖ 
(๓) ก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ  และการเผชิญเหตุและนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 

้หนา   ๒๖
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(๔) ก าหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์อันเป็นข้อก าหนดขั้นต่ าในการด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  รวมทั้งก าหนดมาตรการใน  
การประเมินความเสี่ยง  การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  เมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอร์
หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญหรือ  
อย่างร้ายแรงต่อระบบสารสนเทศของประเทศ  เพ่ือให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปฏิบัติ  
ได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(๕) ก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  และหน้าที่ของหน่วยงาน
ควบคุมหรือก ากับดูแล  โดยอย่างน้อยต้องก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลต้องก าหนด
มาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของแตล่ะหนว่ยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคญัทาง
สารสนเทศ  และหน่วยงานของรัฐ 

(๖) ก าหนดระดับของภัยคุกคามทางไซเบอร์  พร้อมทั้งรายละเอียดของมาตรการป้องกัน  รับมือ  
ประเมิน  ปราบปราม  และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในแต่ละระดับเสนอต่อคณะกรรมการ  

(๗) วิเคราะห์สถานการณ์  และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาสั่งการ  เมื่อมีหรือคาดว่าจะมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรงขึ้น  

ในการก าหนดกรอบมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง  (๔)  ให้ค านึงถึงหลักการบริหารความเสี่ยง   
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการและมาตรการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) การระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่คอมพิวเตอร ์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์  ทรัพย์สินและชีวิตร่างกายของบุคคล  

(๒) มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
(๓) มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(๔) มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(๕) มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
มาตรา ๑๔ ในการด าเนินการตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  (๒)  เพ่ือรับมือกับภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ไดท้ันทว่งท ี กกม.  อาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  และกรรมการอื่นซึ่ง  กกม.  ก าหนด ร่วมกันปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าวได้  และ
จะก าหนดให้หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  
ที่ถูกคุกคามเข้าร่วมด าเนินการ  ประสานงาน  และให้การสนับสนุนด้วยก็ได้ 

้หนา   ๒๗
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การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  กกม.  ก าหนด 
มาตรา ๑๕ ให้น าความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  มาใช้บังคับกับกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิใน  กกม.  โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๖ ให้  กกม.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามที่  กกม.  มอบหมาย 
มาตรา ๑๗ การประชุมของ  กกม.  และคณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  กกม.  

ก าหนด  โดยอาจประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้ 
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ  ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่  

กกม.  แต่งตั้ง  ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง 

บัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความช านาญ  

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ระดับความรู้ความช านาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่  กกม.  ประกาศก าหนด 

หมวด  ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาติ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ  
บริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  

มาตรา ๒๑ กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน   
แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๒๒ ให้ส านักงานรับผิดชอบงานธุรการ  งานวิชาการ  งานการประชุม  และ 
งานเลขานุการของคณะกรรมการ  และ  กกม.  และให้มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย  

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) เสนอแนะและสนับสนุนในการจัดท านโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์  และแผนปฏิบัติการเพ่ือการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา  ๙  ต่อคณะกรรมการ 

(๒) จัดท าประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  เสนอต่อ  กกม.  เพื่อให้ความเห็นชอบ  

(๓) ประสานงานการด าเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๔  

(๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือในการตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศและต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์และก าหนดมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๕) ด าเนินการและประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบสนองและรบัมอืกบั
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  

(๖) เฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์  ติดตาม  วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๗) ปฏิบัติการ  ประสานงาน  สนับสนุน  และให้ความช่วยเหลือ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  และมาตรการป้องกัน  รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  
หรือตามค าสั่งของคณะกรรมการ 

(๘) ด าเนินการและให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบหรือเกิดแก่โครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ 

(๙) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  รวมถึงการสร้าง
ความตระหนักด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันเพ่ือให้มีการด าเนินการเชิงปฏิบัติการ 
ที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบัน 

(๑๐) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของประเทศ  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน 

(๑๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานเกี่ยวกับการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑๒) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจของส านักงาน  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๑๓) ศึกษาและวิจัยข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  รวมทั้งด าเนินการอบรมและ
ฝึกซ้อมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ า 

(๑๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินการในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  ตลอดจนด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๑๕) รายงานความคืบหน้าและสถานการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค  เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ  ทั้งนี้  ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

(๑๖) ปฏิบัติงานอื่นใดอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตามที่
คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตาม  (๖)  ให้ส านักงานจัดตั้งศูนย์ประสาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในส านักงาน  และ  
ให้มีหน้าที่และอ านาจตามที่คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา ๒๓ ในการด าเนินการของส านักงาน  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติ 
ในมาตรา  ๒๒  แล้ว  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนท านิติกรรมอื่นใด  

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

ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของ  กบส. 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่

คณะกรรมการ  หรือ  กบส.  มอบหมาย  
มาตรา ๒๔ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงาน  ประกอบด้วย 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๘๑  วรรคหนึ่ง  และเงินและทรัพย์สินที่ได้ 
รับโอนมาตามมาตรา  ๘๒ 

(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี  
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ

ระดับรัฐบาล 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้อันเกิดจากการด าเนินการ

ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน  
เงินและทรัพย์สินของส านักงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์  เรียกโดยย่อว่า  “กบส.”  เพ่ือดูแลงานด้านกิจการบริหารงานทั่วไปของส านักงาน  
ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานกรรมการ  
ปลัดกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  อธิบดีกรมบัญชกีลาง  เลขาธิการ  ก.พ.  เลขาธิการ  ก.พ.ร.  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินหกคน  เป็นกรรมการ  

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านบริหารธุรกิจ  หรือด้านอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ  กบส.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ให้น าความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘  มาใช้บังคับกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน  กบส.  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง พ้นจาก

ต าแหน่งก่อนวาระ  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมหรือแทนต าแหน่งที่ว่างได้  และ  
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมหรือแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

มาตรา ๒๗ ให้  กบส.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร  การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป  

การพัสดุ  การตรวจสอบภายใน  รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  ของส านักงาน 
(๓) อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน 
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและเลขาธิ การ  ให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(๕) วินิจฉัยค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 
(๖) ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานและการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหนา้ที่และอ านาจของ  

กบส.  หรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  กบส.  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  เสนอแนะ  

หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่  กบส.  มอบหมายได้   ทั้งนี้  การปฏิบัติงานและการประชุม 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กบส.  ก าหนด 

กบส.  อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดา้นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานเป็นที่ปรึกษา  กบส.  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๘ ให้ประธานกรรมการและกรรมการ  ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ   
ที่  กบส.  แต่งตั้ง  ได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๙ ให้ส านักงานมีเลขาธกิารคนหนึง่  รับผิดชอบการปฏิบัตงิานของส านักงาน  และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

มาตรา ๓๐ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี  แต่ไม่เกินหกสิบปี  
(๓) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน

และการบริหารจัดการ  
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มาตรา ๓๑ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ  
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๔) เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๗) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือเคยถูกถอดถอนจากต าแหน่ง  
(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๓๕  (๕) 
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของเลขาธิการ  

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๓๓ เลขาธิการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
เลขาธิการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระ 
มาตรา ๓๔ ในแต่ละปี  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป

ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๓๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  เลขาธิการพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ   
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๑ 
(๔) คณะกรรมการมีมติใหอ้อก  เพราะบกพร่องหรือทุจรติตอ่หน้าที่  มีความประพฤตเิสื่อมเสยี  

หรือหย่อนความสามารถ  
(๕) คณะกรรมการให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(๖) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับเลขาธิการ 
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มาตรา ๓๖ ให้เลขาธิการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ  กกม.  และ  กบส.  
ต้องด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการ  กกม.  และ  กบส.  ภายใต้หน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน  และตามนโยบาย
และแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  แผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  นโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ  และข้อบังคับ  นโยบาย  มติ  และ
ประกาศของ  กบส. 

(๒) วางระเบียบภายใต้นโยบายของคณะกรรมการและ  กกม.  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  
มติของคณะรัฐมนตรี  และข้อบังคับ  นโยบาย  มติ  และประกาศที่คณะกรรมการและ  กกม.  ก าหนด  

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามข้อบังคับของ  กบส.  และระเบียบของส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  เพ่ือเป็น
ผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย 

(๕) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง
ของส านักงาน  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับของ  
กบส.  และระเบียบของส านักงาน 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามข้อบังคับ  นโยบาย  มติ  หรือประกาศของ  กบส. หรือ  กกม. 
ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส านักงาน  

ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ  
เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้บุคคลใดในสังกัดของส านักงาน  ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  

ทั้งนี้  ตามข้อบังคับที่  กบส.  ก าหนด 
ในกรณีที่ไม่มีเลขาธิการหรือเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองเลขาธิการที่มีอาวุโส

ตามล าดับรักษาการแทน  ถ้าไม่มีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมมารักษาการแทน 

มาตรา ๓๗ การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามแบบและหลักเกณฑ์ที่  กบส.  ก าหนด 
โดยให้ค านึงถึงหลักสากลและมาตรฐานการบัญชี  

มาตรา ๓๘ ให้ส านักงานจัดท างบการเงินและบัญชี  แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
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ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ส านักงานทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ  กบส.  เพ่ือรับรอง 

มาตรา ๓๙ ให้ส านักงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง  จะต้องด าเนินการโดยบุคคลภายนอก
ที่  กบส.  ให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของส านักงานให้เป็นไป  
ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  กฎหมาย  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและแผนของรัฐบาล   
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือการนี้ให้รั ฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้เลขาธิการชี้แจงข้อเท็จจริง   
แสดงความคิดเห็น  หรือท ารายงานเสนอ  และมีอ านาจสั่งยับยั้งการกระท าของส านักงานที่ขัดต่อหน้าที่ 
และอ านาจของส านักงาน  กฎหมาย  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและแผนของรัฐบาล  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานได้ 

หมวด  ๓ 
การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
นโยบายและแผน 

 
 

มาตรา ๔๑ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องค านึงถึงความเป็นเอกภาพและ
การบูรณาการในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน  และต้องสอดคล้องกับ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วย  
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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การด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ต้องมุ่งหมายเพ่ือสร้างศักยภาพใน
การป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกป้อง
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ 

มาตรา ๔๒ นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ต้องมีเป้าหมาย
และแนวทางอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้  

(๑) การบูรณาการการจัดการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ  
(๒) การสร้างมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยง

จากภัยคุกคามทางไซเบอร์  
(๓) การสร้างมาตรการในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ 
(๔) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชน  และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
(๕) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(๖) การพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
(๗) การสร้างความตระหนักและความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(๘) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการจัดท านโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ขึ้นตามแนวทางในมาตรา  ๔๒  เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยให้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  และเมื่อได้ประกาศแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และ
หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศตามที่ก าหนดไว้ในแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว 

ในการจัดท านโยบายและแผนตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานจัดให้มีการรับฟังความเห็นหรือประชุม
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ 
ทางสารสนเทศ  

มาตรา ๔๔ ให้หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศจัดท าประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษา  
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเร็ว 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยเรื่อง  ดังต่อไปนี้  

(๑) แผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
โดยผู้ตรวจประเมิน  ผู้ตรวจสอบภายใน  หรือผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๒) แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดท าประมวลแนวทางปฏิบัติและ
กรอบมาตรฐานส าหรับให้หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  หรือหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหรือน าไปใช้เป็นประมวลแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  หรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทาง
สารสนเทศของตน และในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวยังไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับ
ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน  ให้น าประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดังกล่าว
ไปใช้บังคับ 

ส่วนที ่ ๒ 
การบริหารจัดการ 

 
 

มาตรา ๔๕ หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  มีหน้าที่ป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์   
ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละ
หน่วยงาน  และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  ด้วย  

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศไม่อาจด าเนินการหรือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้   ส านักงานอาจให้ความช่วยเหลือ 
ด้านบุคลากรหรือเทคโนโลยีแก่หน่วยงานนั้นตามที่ร้องขอได ้

มาตรา ๔๖ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ให้หน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  แจ้งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  เพ่ือประสานงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ไปยังส านักงาน 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานควบคุม
หรือก ากับดูแล  และหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ แจ้งให้ส านักงานทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องอาศัยความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
คณะกรรมการหรือ  กกม.  อาจมอบหมายให้เลขาธิการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมเฉพาะงานได้  

ผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

เลขาธิการต้องออกบัตรประจ าตัวผู้เชี่ยวชาญใหแ้ก่บุคคลที่ได้รับการแตง่ตัง้  และในการปฏิบัตหินา้ที่  
บุคคลดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจ าตัวในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  และเมื่อพ้นจากหน้าที่แล้วจะต้องคืน 
บัตรประจ าตัวแก่ส านักงานโดยเร็ว 

ส่วนที ่ ๓ 
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคญัทางสารสนเทศ 

 
 

มาตรา ๔๘ โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศเป็นกิจการที่มีความส าคัญต่อความมั่นคง
ของรัฐ  ความมั่นคงทางทหาร  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  และ
เป็นหน้าที่ของส านักงานในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบหรือเกิดแก่โครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ 

มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือ
ให้บริการในด้านดังต่อไปนี้  เป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  

(๑) ด้านความมั่นคงของรัฐ 
(๒) ด้านบริการภาครัฐที่ส าคัญ 
(๓) ด้านการเงินการธนาคาร 
(๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 
(๕) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
(๖) ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค 
(๗) ด้านสาธารณสุข 
(๘) ด้านอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การพิจารณาประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะต้องพิจารณาทบทวน
การประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการดังกล่าวเป็นคราว ๆ  ไปตามความเหมาะสม 

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดลักษณะ  หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์  ส าหรับหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศตามมาตรา  ๔๙  เพ่ือประสานงาน  เฝ้าระวัง  รับมือ  และแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์  
โดยจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมหรือหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดู แลหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น ๆ  ท าหน้าที่ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศตามมาตรา  ๔๙  ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

การพิจารณาประกาศก าหนดภารกจิหรอืบริการของหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะต้องพิจารณาทบทวน
การประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการดังกล่าวเป็นคราว ๆ  ไปตามความเหมาะสม 

มาตรา ๕๑ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการ
ในด้านที่มีการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๙  หรือมาตรา  ๕๐  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

มาตรา ๕๒ เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน  ให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศแจ้งรายชื่อและข้อมูลการติดต่อของเจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์   
และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ไปยังส านักงาน  หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลของตน  และหน่วยงาน
ตามมาตรา  ๕๐  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศตามมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  และ
มาตรา  ๕๐  วรรคสอง  หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยตามมาตรา  ๕๑  แล้วแต่กรณี   
โดยอย่างน้อยเจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์  และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ต้องเป็นบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์  และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งก่อนการเปลี่ยนแปลง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ให้แจ้งโดยเร็ว  

มาตรา ๕๓ ในการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  ให้หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลตรวจสอบมาตรฐานขั้นต่ าเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับควบคุมดูแล
ของตน  หากพบว่าหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศใดไม่ได้มาตรฐาน  ให้หน่วยงานควบคุม
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หรือก ากับดูแลนั้นรีบแจ้งให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศที่ต่ ากว่ามาตรฐานแก้ไข  
ให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว  หากหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้นยังคงเพิกเฉยไม่ด าเนินการ  
หรือไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลก าหนด  ให้หน่วยงาน
ควบคุมหรือก ากับดูแลส่งเรื่องให้  กกม.  พิจารณาโดยไม่ชักช้า 

เมื่อได้รับค าร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  หาก  กกม.  พิจารณาแล้วเห็นว่า   มีเหตุดังกล่าวและ 
อาจท าให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์  ให้  กกม.  ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ  ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานเพ่ือใช้อ านาจ
ในทางบริหาร  สั่งการไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  
เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว 

(๒) กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน  ให้แจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน  ผู้ครอบครอง
คอมพิวเตอร์  และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  
เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว 

ให้เลขาธิการด าเนินการติดตามเพ่ือให้เป็นไปตามความในวรรคสองด้วย 
มาตรา ๕๔ หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  ต้องจัดให้มีการประเมิน

ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยมีผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยผู้ตรวจสอบดา้นความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ  ทั้งโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศจัดส่งผลสรุปรายงานการด าเนินการต่อ
ส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่  กกม.  เห็นว่า  การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ตามมาตรา  ๕๔  ไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานตามรายงานของหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  ให้  กกม.  มีค าสั่งให้หน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้นด าเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือด าเนินการตรวจสอบในด้านอื่น ๆ  ที่มีผลต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศได้ 

ในกรณีที่หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  ได้จัดให้มีการประเมิน 
ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  แต่  กกม.  เห็นว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ให้  กกม.  ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ  ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานเพ่ือ ใช้อ านาจ
ในทางบริหาร  สั่งการไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  
เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว  

(๒) กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน  ให้แจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน  ผู้ครอบครอง
คอมพิวเตอร์  และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น  
เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐานโดยเร็ว 

ให้เลขาธิการด าเนินการติดตามเพ่ือให้เป็นไปตามความในวรรคสองด้วย 
มาตรา ๕๖ หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  ต้องก าหนดให้มีกลไกหรือ

ขั้นตอนเพ่ือการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของตน  ตามมาตรฐานซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานควบคมุ
หรือก ากับดูแล  และตามประมวลแนวทางปฏิบัติ  รวมถึงระบบมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพ่ือรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ที่คณะกรรมการหรือ  กกม.  ก าหนด  และต้องเข้าร่วมการทดสอบสถานะความพร้อม
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส านักงานจัดขึ้น 

มาตรา ๕๗ เมื่อมีเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบของหน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  ให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ  รายงาน
ต่อส านักงานและหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล  และปฏิบัติการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่
ก าหนดในส่วนที่ ๔  ทั้งนี้  กกม.  อาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานด้วยก็ได้ 

ส่วนที ่ ๔ 
การรบัมือกบัภัยคุกคามทางไซเบอร ์

 
 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบสารสนเทศ 
ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศใด  
ให้หน่วยงานนั้นด าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  และระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานนั้น  รวมถึงพฤติการณ์แวดล้อมของตน  เพ่ือประเมินว่ามีภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นหรือไม่  
หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้น  ให้ด าเนินการป้องกัน  
รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานนั้น  และแจ้งไปยังส านักงานและหน่วยงาน
ควบคุมหรือก ากับดูแลของตนโดยเร็ว 
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ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดพบอุปสรรคหรือปัญหาในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของตน  หน่วยงานหรือบุคคลนั้นอาจร้องขอความช่วยเหลือไปยังส านักงาน 

มาตรา ๕๙ เมื่อปรากฏแก่หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดแูล  หรือเมื่อหน่วยงานควบคุมหรอื
ก ากับดูแลได้รับแจ้งเหตุตามมาตรา  ๕๘  ให้หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล ร่วมกับหน่วยงาน 
ตามมาตรา  ๕๐  รวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบ  วิเคราะห์สถานการณ์  และประเมินผลกระทบเกี่ยวกับ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์  และด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศที่อยู่ในการควบคุมหรือก ากับดูแลของตน  และให้ความร่วมมือและประสานงานกับ
ส านักงาน  ในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  

(๒) แจ้งเตือนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศที่อยู่ใน
การควบคุมหรือก ากับดูแลของตน  รวมทั้งหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 

มาตรา ๖๐ การพิจารณาเพ่ือใช้อ านาจในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  คณะกรรมการ
จะก าหนดลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยแบ่งออกเป็นสามระดับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง  หมายถึง  ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความเสี่ยง
อย่างมีนัยส าคัญถึงระดับที่ท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ
หรือการให้บริการของรัฐด้อยประสิทธิภาพลง 

(๒) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง  หมายถึง  ภัยคุกคามที่มีลักษณะการเพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญของการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์  โดยมุ่งหมาย
เพ่ือโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศและการโจมตีดังกล่าวมีผลท าให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ
โครงสร้างส าคัญทางสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ  
ความมั่นคงของรัฐ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การป้องกันประเทศ  เศรษฐกิจ  การสาธารณสุข  
ความปลอดภัยสาธารณะ  หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนเสียหาย  จนไม่สามารถท างานหรือ
ให้บริการได้  

(๓) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ  หมายถึง  ภัยคุกคามทางไซ เบอร์ในระดับวิกฤติ 
ที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้  

 (ก) เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์  
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้นกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง  โดยส่งผลกระทบรุนแรง
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ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศในลักษณะที่เป็นวงกว้าง  จนท าให้การท างานของ
หน่วยงานรัฐหรือการให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศที่ให้กับประชาชนล้มเหลวทั้งระบบ  
จนรัฐไม่สามารถควบคุมการท างานส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐได้  หรือการใช้มาตรการเยียวยา
ตามปกติในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และมีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปยัง
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญอื่น ๆ  ของประเทศ  ซึ่งอาจมีผลท าให้บุคคลจ านวนมากเสียชีวิตหรือระบบ
คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์จ านวนมากถูกท าลายเป็นวงกว้างในระดับประเทศ 

 (ข) เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่
ในภาวะคับขันหรือมีการกระท าความผิดเกีย่วกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  การรบหรือ
การสงคราม  ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต  
ผลประโยชน์ของชาติ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ความปลอดภัยของประชาชน  การด ารงชีวิตโดยปกตสิขุ
ของประชาชน  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม  หรือการป้องปัด
หรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง 

ทั้งนี้  รายละเอียดของลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์  มาตรการป้องกัน   รับมือ  ประเมิน  
ปราบปราม  และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ประกาศก าหนด  

มาตรา ๖๑ เมื่อปรากฏแก่  กกม.  ว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรงให้  กกม.  ออกค าสั่งให้ส านักงานด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมข้อมูล  หรือพยานเอกสาร  พยานบุคคล  พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์  และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๒) สนับสนุน  ให้ความช่วยเหลือ  และเข้าร่วมในการป้องกัน  รับมือ และลดความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น 

(๓) ด าเนินการป้องกันเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์  เสนอแนะหรือสั่งการให้ใช้ระบบที่ใช้แก้ปัญหาเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
รวมถึงการหาแนวทางตอบโต้หรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๔) สนับสนุน  ให้ส านักงาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ความช่วยเหลือ  
และเข้าร่วมในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น 
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(๕) แจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
โดยค านึงถึงสถานการณ์  ความร้ายแรงและผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น 

(๖) ให้ความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเอกชน
เพื่อจัดการความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

มาตรา ๖๒ ในการด าเนินการตามมาตรา  ๖๑  เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์  
และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  ให้เลขาธิการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือขอความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือมาให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
และตามสถานที่ที่ก าหนด  หรือให้ข้อมูลเป็นหนังสือเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๒) มีหนังสือขอข้อมูล  เอกสาร  หรือส าเนาข้อมูลหรือเอกสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
ผู้อื่นอันเป็นประโยชน์แก่การด าเนินการ  

(๓) สอบถามบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวพัน
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์  

(๔) เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครอง
สถานที่นั้น  

ผู้ให้ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งกระท าโดยสุจริตย่อมได้รบัการคุ้มครองและไม่ถือวา่เป็นการละเมดิ
หรือผิดสัญญา  

มาตรา ๖๓ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์  ให้  กกม.  มีค าสั่งให้หน่วยงานของรัฐให้ข้อมูล  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  หรือใช้เครื่องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในความครอบครองที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

กกม.  ต้องดูแลมิให้มีการใช้ข้อมูลที่ได้มาตามวรรคหนึ่งในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
และให้  กกม.  รับผิดชอบในค่าตอบแทนบุคลากร  ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับในการร้องขอต่อเอกชนโดยความยินยอมของ
เอกชนนั้นด้วย 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอยู่ในระดับร้ายแรง  
ให้  กกม.  ด าเนินการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และด าเนินมาตรการ
ที่จ าเป็น 
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ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้  กกม.  มีหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กระท าการหรือระงับการด าเนินการใด ๆ เพ่ือป้องกัน  รับมือ  และ 
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่  กกม.  ก าหนด  
รวมทั้งร่วมกันบูรณาการในการด าเนินการเพ่ือควบคุม  ระงับ  หรือบรรเทาผลที่เกิดจากภัยคุกคามทาง  
ไซเบอร์นั้นได้อย่างทันท่วงที 

ให้เลขาธิการรายงานการด าเนินการตามมาตรานี้ต่อ  กกม.  อย่างต่อเนื่อง  และเมื่อภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ดังกล่าวสิ้นสุดลง  ให้รายงานผลการด าเนินการต่อ  กกม.  โดยเร็ว 

มาตรา ๖๕ ในการรับมือและบรรเทาความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง  กกม.  มีอ านาจออกค าสั่งเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้บุคคลผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครอง  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
ซึ่งมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทาง  
ไซเบอร์ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เฝ้าระวังคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง 
(๒) ตรวจสอบคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือหาข้อบกพร่องที่กระทบต่อการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  วิเคราะห์สถานการณ์  และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(๓) ด าเนินมาตรการแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์เพ่ือจัดการข้อบกพร่องหรือก าจัดชุดค าสั่ง 

ไม่พึงประสงค์  หรือระงับบรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ด าเนินการอยู่ 
(๔) รักษาสถานะของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการใด ๆ  เพ่ือด าเนินการ

ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์  
(๕) เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ

คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะเท่าที่จ าเป็น  เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูลตาม  (๕)  ให้  กกม.  มอบหมายให้เลขาธิการยื่นค าร้องต่อ

ศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครอง  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  
หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งด าเนินการตามค าร้อง  ทั้งนี้  ค าร้องที่ยื่นต่อศาลต้องระบุเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งก าลังกระท าหรือจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง  ในการพิจารณาค าร้องให้ยื่นเป็นค าร้องไต่สวนค าร้องฉุกเฉินและให้ศาลพิจารณา
ไต่สวนโดยเร็ว 
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มาตรา ๖๖ ในการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง  กกม.  มีอ านาจปฏิบัติการหรือสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิารเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเพ่ือป้องกนั
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าตรวจสอบสถานที่  โดยมีหนังสือแจ้งถึงเหตุอันสมควรไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่เพ่ือเข้าตรวจสอบสถานที่นั้น  หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๒) เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์  
ท าส าเนา  หรือสกัดคัดกรองข้อมูลสารสนเทศหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้อง
หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๓) ทดสอบการท างานของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้อง
หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  หรือถูกใช้เพ่ือค้นหาข้อมูลใด ๆ  ที่อยู่ภายในหรือใช้ประโยชน์
จากคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์นั้น  

(๔) ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ใด ๆ  เฉพาะเท่าที่จ าเป็น 
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  เพ่ือการตรวจสอบหรือวิเคราะห์  ทั้งนี้  ไม่เกิน
สามสิบวัน  เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวให้ส่งคืนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ  แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์   
หรือผู้ครอบครองโดยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบหรือวิเคราะห์  

ในการด าเนินการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้  กกม.  ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมี
ค าสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าร้อง  ทั้งนี้  ค าร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใด
บุคคลหนึ่งก าลังกระท าหรือจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ร้ายแรง  ในการพิจารณาค าร้องให้ยื่นเป็นค าร้องไต่สวนค าร้องฉุกเฉินและให้ศาลพิจารณาไต่สวนโดยเร็ว 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ  ให้เป็นหน้าที่และอ านาจ 
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ในการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
สภาความมั่นคงแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่เป็นเหตุจ าเป็นเร่งด่วน  และเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ  
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้เลขาธิการมีอ านาจด าเนินการได้ทันทีเท่าที่จ าเป็นเพื่อป้องกันและเยียวยา
ความเสียหายก่อนล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องยื่นค าร้องต่อศาล  แต่หลังจากการด าเนินการดังกล่าว  ให้แจ้ง
รายละเอียดการด าเนินการดังกล่าวต่อศาลที่มีเขตอ านาจทราบโดยเร็ว 

้หนา   ๔๖
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ในกรณีร้ายแรงหรือวิกฤติเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน  ประเมินผล  รับมือ  ปราบปราม  ระงับ  
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือ  
กกม.  มีอ านาจขอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยผู้นั้น
ต้องให้ความร่วมมือและให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการหรือ  กกม.  โดยเร็ว  

มาตรา ๖๙ ผู้ที่ได้รับค าสั่งอันเกี่ยวกับการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ได้เฉพาะที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรงเท่านั้น 

หมวด  ๔ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูล 
คอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูล  
ของผู้ใช้บริการ  ที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่บุคคลใด  ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระท าความผิดตามกฎหมายอื่นหรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

มาตรา ๗๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคอมพิวเตอร์  ที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน  
สองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ข้อมูลของผู้ใช้บริการ  
หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์  ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้  และ
เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๓ หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศใดไม่รายงานเหตุภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ตามมาตรา  ๕๗  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  
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มาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ส่งข้อมูลให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๖๒  (๑)  หรือ  (๒)  โดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ  กกม.  ตามมาตรา  ๖๕  (๑)  และ  (๒)  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่  กกม.  ออกค าสั่งให้ปฏิบัติจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ  กกม.  ตามมาตรา  ๖๕  (๓)  และ  (๔)  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งศาลตามมาตรา  ๖๕  (๕)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ผู้ใดขัดขวาง  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ  กกม.  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งปฏิบัติการตามค าสั่งของ  กกม.  ตามมาตรา  ๖๖  (๑)  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลตามมาตรา  ๖๖  (๒)  
(๓)  หรือ  (๔)  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๗๘ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
ตามมาตรา  ๕  (๑)  (๒)  และให้เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์แหง่ชาติ  
เป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน  และให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตามมาตรา  ๕  (๓)  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  

ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมอาจเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดังกล่าวด้วยได้ 
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มาตรา ๗๙ ให้ด าเนินการเพ่ือให้มี  กกม.  และ  กบส.  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มี 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตามมาตรา  ๗๘  

ให้ด าเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จตามมาตรา  ๘๐ 

มาตรา ๘๐ ให้ด าเนินการจัดตั้งส านักงานให้แล้วเสร็จเพ่ือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ในระหว่างที่การด าเนินการจัดตั้งส านักงานยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ส านักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าที่ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา  ๗๙  
วรรคสอง 

มาตรา ๘๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส านักงาน 
ตามความจ าเป็น 

ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ข้าราชการ  พนักงาน   เจ้าหน้าที่  หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ  มาปฏิบัติงานที่ส านักงานเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้ถือว่าข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
ในส านักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคสองไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
แล้วแต่กรณี  จากสังกัดเดิม  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการ  พนักงาน  
เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง  ในระหว่างปฏิบัติงานในส านักงานด้วย
ก็ได้ 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จ  ให้ส านักงานด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่   หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองเพ่ือบรรจ ุ
เป็นพนักงานของส านักงานต่อไป 

ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ใดได้รับการคัดเลือก
และบรรจุตามวรรคสี่  ให้มีสิทธินับระยะเวลาท างานที่เคยท างานอยู่ในสังกัดเดิมต่อเนื่องรวมกับระยะเวลา
ท างานในส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๔๙
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มาตรา ๘๒ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ 
เพ่ืออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอ านาจหน้าที่  กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และงบประมาณของ 
บรรดาภารกิจที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๓ การด าเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ  ตามพระราชบัญญัตนิี้  
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๕๐
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ในปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  โครงข่ายโทรคมนาคม  หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมมีความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ  และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  ดังนั้น  
เพ่ือให้สามารถป้องกัน  หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที  สมควรก าหนดลักษณะของ
ภารกิจหรือบริการที่มีความส าคัญเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศทั้งหน่วยงานของรัฐและ  
หน่วยงานเอกชน  ที่จะต้องมีการป้องกัน  รับมือ  และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  มิให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ  รวมทั้งให้มีหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการประสานการปฏิบัติงาน
ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง  
ตลอดจนก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  อย่างมีเอกภาพ
และต่อเนื่อง  อันจะท าให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๕๑
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พระราชบัญญัติ 

วิทยุคมนาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๘ 

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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เปนปที่ ๑๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิทยุส่ือสาร 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา 

ผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘” 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติวิทยุส่ือสาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(๒) พระราชบัญญัติวิทยุส่ือสาร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

(๓) พระราชบัญญัติวิทยุส่ือสาร (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

(๔) พระราชบัญญัติวิทยุส่ือสาร (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

(๕) พระราชบัญญัติวิทยุส่ือสาร (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๙๑ 

(๖) พระราชบัญญัติวิทยุส่ือสาร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ 

(๗) บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึง 

ขัดแยงตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คล่ืนแฮรตเซียน” หมายความวา คล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ระหวาง ๑๐ กิโลไซเกิลตอวินาที และ  

๓,๐๐๐,๐๐๐ เมกกาไซเกิลตอวินาที 

“วิทยุคมนาคม” หมายความวา การสง หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณตัวหนังสือ ภาพ และเสียงหรือ 

การอื่นใดซึ่งสามารถเขาใจความหมายไดดวยคลื่นแฮรตเซียน 

“เครื่องวิทยุคมนาคม” 1 หมายความวา เครื่องสงวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับ 

และสงวิทยุคมนาคม แตไมรวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงเครื่องรับวิทยุโทรทัศน และเครื่องสง เครื่องรับหรือ 

----------------------------------------------------------- 
1 บทนิยามคําวา “เครื่องวิทยุคมนาคม” ในมาตรา 4 แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
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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 

ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัตติามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๑๑ 6 หามมิใหผูใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออก 

ใบอนุญาต 

สถานีวิทยุคมนาคมตองใชความถี่คล่ืนใหถูกตองตามขอบังคับวาดวยวิทยุคมนาคมตามภาคผนวก 

ตอทายอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยโทรคมนาคม 

เพื่อใหการเปนไปตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข มีอํานาจกําหนดเงื่อนไข 

การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใหอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจควบคุมและกําหนดการใช

ความถี่คล่ืนของสถานีวิทยุคมนาคมตางๆ 

ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหสถานีวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการบาง 

ประเภทไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๑๑ ทวิ 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหผูใชความถี่คล่ืนเพื่อกิจการใด หรือในลักษณะ 

ใดตองเสียคาตอบแทนในการใชความถี่คล่ืนนั้นใหแกรัฐบาลไดตามอัตราที่เห็นสมควร 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๒ หามมิใหสถานีวิทยุคมนาคมดําเนินบริการวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชนอื่นใด นอกเหนือจาก 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือนอกเหนือจากราชการของกระทรวงทบวงกรมหรือกิจการของนิติบุคคลตามมาตรา ๕ 

 

มาตรา ๑๓ หามมิใหยานพาหนะใดๆ ใชเครื่องวทิยุคมนาคม นอกจากจะใชตามที่กําหนดไวใน 

----------------------------------------------------------- 
6 มาตรา 11  แกไขโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
7 มาตรา 11 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
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กฎกระทรวง หรือไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 

 

มาตรา ๑๔ เพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเพื่อปองกันราชอาณาจักรรัฐมนตรีมีอํานาจออก 

คําส่ังเฉพาะกาลใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดไวเอาไปใช หามการใชหรือหามการยักยายซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ 

สวนใดๆ แหงเครื่องวิทยุคมนาคมในระหวางเวลาและภายในเงื่อนไขที่กําหนดไวในคําส่ังนั้น 

 

มาตรา ๑๕ ผูใดกระทําใหเกิดการรบกวนหรือขดัขวางตอการวิทยุคมนาคมโดยมิไดเจตนา เจาพนักงาน 

ผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทํานั้นหรือใหแกไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใชในการ

กระทํานั้นเสีย หรือใหยายส่ิงดังกลาวนั้นออกไปใหพนเขตรบกวนได 

 

มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดสงหรือจัดใหสงขอความใด ๆ โดยวิทยุคมนาคมอันตนรูอยูวาเปนเท็จ หรือ 

ขอความอื่นใดที่มิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติหรือประชาชน 

 

มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดดักรับไว ใชประโยชน หรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งขาววิทยุ 

คมนาคมที่มิไดมุงหมายเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติหรือประชาชน 

 

มาตรา ๑๘ เพื่อตรวจเครื่องวิทยุคมนาคม สวนแหงเครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุคมนาคม ส่ิงที่ 

กอใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคม หรือใบอนุญาต เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับ 

มอบหมายมีอํานาจเขาไปในอาคารสถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ ไดในเวลาอันสมควร 

เม่ือปรากฏวาผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําการเชนวานั้น  

ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามความในวรรคหนึ่ง มีอํานาจจับกุมผูนั้นพรอมดวยของกลางที่ 

ใชในการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 8

 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงออกตามความใน 

พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในใบอนุญาต เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนหรือพักใช 

ใบอนุญาตของผูนั้นเสียได 

ผูรับใบอนุญาตอาจอุทธรณไปยังอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขภายในสามสิบวันนับแตวันถูกเพิกถอน 

หรือพักใช คาํชี้ขาดของอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขใหเปนที่สุด 

 

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 
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มาตรา ๒๑ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจทําการ 

เปรียบเทียบได 

 

มาตรา ๒๒ เม่ือมีคําพิพากษาวา ผูใดกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลจะส่ังริบส่ิงของที่ใชในการ 

กระทําความผิดนั้น เพื่อใหไวใชในราชการกรมไปรษณียโทรเลขดวยก็ได 

 

มาตรา ๒๓ 9 ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๖ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง 

แสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 

มาตรา ๒๔ 9 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ผูควบคุมสถานีวิทยุคมนาคม หรือผู 

ควบคุมเคร่ืองวิทยุคมนาคม 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 ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามความใน 

มาตรา ๑๕ มีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 

มาตรา ๒๘ บรรดาใบอนุญาตและประกาศนียบัตรที่ไดออกไวตามกฎหมายวาดวยวิทยุส่ือสารกอนวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดจนถึงวันสิ้นกําหนดอายุใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรนั้นๆ 

 

มาตรา ๒๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม 

พระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและออกกฎกระทรวง 

(๑) วางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต 

(๒) กําหนดวิธีการเพิกถอนและพักใชใบอนุญาต 

(๓) 10 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) กาํหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนาคม 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 
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(๕) กําหนดกิจการอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

           นายกรัฐมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 11 (ยกเลิก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
11 อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ 

วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีความมุงหวังจะใหการวิทยุคมนาคมเจริญ

วิวัฒนาการไปตามกาลสมัย อันกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมไดบัญญัติรวมกันอยูในกฎหมายวาดวยวิทยุส่ือสาร ซึ่งได 

แกไขเพิ่มเติมมาแลวถึง ๖ ครั้ง เห็นสมควรจะไดปรับปรุงไวเปนฉบับเดียว และแยกเรื่องวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

ออกเปนพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งตางหากจากกัน 

 

 

ขอสังเกต 

 คาํวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม” ไดแกไขเปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร” ตามพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม 
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 97













 
พระราชก าหนด 

ว่าดว้ยการประชุมผา่นสื่ออเิล็กทรอนกิส์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้ เรียกว่า   “พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 
มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่   ๗๔/๒๕๕๗   

เรื่อง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ ในพระราชก าหนดนี้ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้อง 
มีการประชุมที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

“ผู้ร่วมประชุม”  หมายความว่า  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ กรรมการ   
อนุกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคลอื่น 
ตามที่กฎหมายก าหนด  และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ   
คณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคลนั้นด้วย 

มาตรา ๕ พระราชก าหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่  
(๑) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  
(๒) การประชุมเพื่อจัดท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล  
(๓) การประชุมเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างของส่วนราชการ  ราชการส่วนทอ้งถิน่  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  
(๔) การประชุมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม  นอกจากจะด าเนินการ

ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว  ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จัด  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  

ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ตอ้งเปน็ไปตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  จะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในการนี้  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน  โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

มาตรา ๙ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง  
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม  
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้  ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ 
(๓) จัดท ารายงานการประชุมเป็นหนังสือ  
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(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ  แล้วแต่กรณี  ของผู้ ร่วมประชุมทุกคน 
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่เป็นการประชุมลับ  

(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อมูลตาม  (๔)  และ  (๕)  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 
มาตรา ๑๐ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุม 

หรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างใดให้แก่ผู้ร่วมประชุม  ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่
ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  

มาตรา ๑๑ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดนี้เป็นการประชุม
โดยชอบด้วยกฎหมาย  และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดนี้  
เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีอื่นใด   
เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๑๒ ให้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ออกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗  เรื่อง  การประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชก าหนดนี้จนกว่า  
จะมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตาม 
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๓ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗  เรื่อง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  
๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ให้ถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยพระราชก าหนดนี้ 

มาตรา ๑๔ ให้รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชก าหนดนี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  มีจ านวน 
ผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจ านวนมากเนื่องจากติดเชื้อได้ง่าย   
องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้เป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก  และขณะนี้ยังไม่มีแนวทาง 
การรักษาที่ชัดเจน  ท าให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคตามค าแนะน า  
ขององค์การอนามัยโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเว้นระยะห่างทางสังคม  ( social distancing)   
ท าให้การปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจของเอกชนเกือบทุกภาคส่วน 
ซึ่งต้องมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันเป็นปกติต้องด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
แม้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ลงวันที่   ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  อันเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้วางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว  แต่ผู้เข้าร่วม 
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมยังคงต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน  ท าให้ผู้ซึ่งต้องเข้าร่วม  
ประชุมในสถานที่เดียวกันดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะติดโรคสูงอันไม่สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม   
นอกจากนี้  หลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ยังได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร   
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการท างานทั้งในภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป   
อันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน  ตลอดจนการประกอบ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนอย่างรุนแรง  ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทต่าง ๆ   ต้องเลื่อนประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีก าหนด  ในขณะที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
และฉับพลันเพ่ือตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างทันทีทันใด   สถานการณ์ 
ดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง เป็นกรณีฉุกเฉินที่มี  
ความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
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m~Yl'l1 '1~fl~15fl1'lij fll1U-rULt1~tI'U1m'14111'1fl1'lU~Vl11LLa~fl11~~ rns ~fl~lt 'U.nijmfllJlllJrh~ 'I

"
~1V1U1fI ru:: -rfl~l f111lJ41'lULL~'1'1!1~~ (i)~/l!Jcrbo L~eJ'Ifl1'lUFi 1Ufll1~ fl~1t 'U.nii.nlf1't1eJ'I

:oJ" "
m::Yl11'1~fl~15fl1'l a'l1'U~ en LlJ~lC1'UI!Jcrbo fhVl'U~1~ij~lUfl'l1'U~fl~lGfl1'imfl LLa~rilUfl'll'U

~fl~15fl1'i~'1V11(;}

m~mjl'UT'illJlllJfl11lJlulJ1(;l11 cr LLa~lJ11J11l(i)1!J LL~'1Vl'l~11'1!UCY{\j1h::LUtlUU~Vl1'l'l1'1!fl1'i

m~Yl"n'l~fl~lGfl1'i Yl.f'I.I!:lcra::b-r~l.JlJlJI~11fl11m::Yl'i1'1~fl'I~n~fl11~'111'11::LUClUl1~'1~t)1t1;l...
'!Jt) (i) 1::LuClu;lL'iClfli1 "1~LUCIUm::V1'i1'1~fl~lfifl1111~':lCJfl11U~Vll'l'!JeJl.Ja411'l41lJLYlf'l

V

'l::LijV\Jm::'VI'l1-1Jf1m~1~m'l

11~1Vn1'l\J7~1'lfa~aa1'laUL'VIfl~1Un1'lf1n~1

'Vt.fl. lEI<t'b0



<UtJb fl11U~\-111~~n11itllJ"1.'Il11.'1ULV1I'1~lUnl'lP1n~lij11'l(ltJ~~1.'I.:JR~-1lJltJhJ~" ,
((j) L;jtlhilun1111.:JLI.~'U ~~~uhnl\-1'U"ulE1UltJ LI.(l~Vi"V11~fl1'i~~'Uln1~P1n~1'!JtJ.:J

ri1'U11't1fl11""'1.htJ~1'ULL~~1.'Im'UP1n~1

(I£l) L~tl1.'l~1.:Jltlm1.'lfl11lJL1.'IlJtlmfll'Un11L<Ulfi~ttllJ(lLl.~~fl1~U~m1V11.:jm~P1n~1
"

(m) L~tlU~ruln11~llJ<UtllJ(l'!Jtl.:Jri1'U11'1ln1~VI'li1E1-11lJLI.~~1.'ImuP1n~lLtl~bEln'Ul~LiJlJ1~UU
'II .. 'II

(~)L~tlnl1U~Vll111'1lnl1L1.~'U~'U LI.,,~nl1u~nl1tl'i~'Ill'1l'U

ttl rTf 1~LiJ'U\-1Ulv1'!Jtl-1~1mhri1'U11'1lfl17\-1'li1E1-11'U1.'ImuP1n~1vl"~~tJ-1vhm7ri171"1'l71"1.'ItlU

1~~~"LnU<UtllJ~\-11tl~m~-rUlJtlU\1lJ1E1tlDu11.:jlul~u.a1L1.'I~"(;lllJmnv1nlmJ~h1~nlJitl-1 ~1~L~1 ~lJ1.'Il!EI

LL(l~~~'Ul L~l\-1Ulvl~~~ LnUttllJa 1~tli1,m.:Jl'U l~tl~l.:jiitl~~~l1fimVl
'II "OJ

, ,

flW~-rn~lfl11lJ1.'I~ULL~.:J'll1~Vi (j)~<t'tJo fI.:JluVisn LlJ~l£J'UI!>ct'bo

"rilUn.:J1U~n~15fl1~~~\-11~ \-1lJ1E1i"111lJ'11ril'1i'n.:jluP1n~15n1~~.:j\-11~ I'lllJfhi.:J~1\1Ul

I'lrut-rn~1F111lJ1.'I.:JULL~.:J'll1~~ (j)G:UI!><t'tJo fI.:Jlu~ m LlJ~lE1UI!>ct'bo

"~~\-11~ " ..,.,lJ1E1fl11lJ"j, ~.:J\-11~1'l1lJn!l""'lJ1E.r;h~1E1~:aijElUU~\11'i'il'1ln1~LL~U~U~1lJii.:j

m.:JL'VIVllJmUfl~~1tJ

, "mfl" \-1lJ1E1fl11lJ'hY7u~~~m~vltJCjmEllufl11lJ-rU~~'IltJU'!Jtl.:JLl.IJl~~al,rn.:J1U~n~15m~mfl
"

mlJtl1~n1l'1m~'VI11.:JP1n~15n11 L~tJ.:J~~~~al'1i'mlu~n~15nl~f)lfl al,rn.:J1'Utl~~m~'VI11.:J

m~V111.:JP1n~15fl11 fI.:Jluvl I!>I!>ij'UlfllJ I!J~~~

"-r~lJU~~" \-1lJ1E1F111lJ11-r~lJ'UI'l~11fl11m~m1-1P1n~16m~.. ..
<UtJct 1~tl~~m~m1.:JP1n~15n11-rn~1n111 ~LiJ'U1tl(;lllJ1~LijElU~LL(l~1~iichul"~Fl11lJ

LL~~1ijliJoEl~'!Jl~ihymL~EI1nUfl1'itlnu11l'llm~LijElu~

VllJ'lfi .,

ul1i'lltJ

"~1U11't1n11" \1lJ1E1fl11lJ'h ril'1i'n.:jllJtl~~m~V1~1.:JP1n~15n1'i al'1i'n~lUL~'!J15n1~

1.'Imn1~P1n~1 ril'1i'n.:J1UflW~m~lJn1~n11P1n~1~lJ\{lJ~i1U ril'UmlUflW~m~lJnl'in1'itJ1;i1P1n~1..
al'1i'n.:JllJflWtn~1lJnl1n11tJ~lJ~n~1 LLfI~"'lJ1E1fl11lJ~1lJfi.:jri1lJ11't1nl~~lJ'!JtJ.:J-r~v1ij~lu~LiJlJn1lJ, .. ..
I'lllJnn\-1lJl£J11~1E1'i~Lij£JUU~\-11111'llfl11LL~'U~U~ije)1'Ul"\-1Ulv11(;l(ltl~~1.'I~R\-11tJ~.:JL1.'I~lJ1.'I'Ii'U1.'IUU

':oJ "

1lJnl1~~nl1P1n~1~1£J

"ril'1i'mlu~m~n5n11mfl" \-1lJltJfl11lJ11 al'1i'n.:jluP1n~15m~mfl (j) - (j)~ I'l1lJfh~.:J~1\1Ul

1.'I11.'1~nl1LL~~1.'Il1.'1~f)lVlmLL~~UI'l~ln1V11~nl1~n'tn ril'Un~l'UflW~n11lJn11;h11't1nl1fl~LI.(l~'II , 'II

'4fl~lmV11~m1~mn riTUn.:jllJflW~m1lJnl1~~L1.'I1lJm'i~m~nLtJn'tllJ ril'1i'n.:jllJ~~L1.'I1lJm~P1mn

lJtJn'i~UULl."~nl'iP1n~l~llJaiiEll~EJ ril'1i'nU1'V111.:jllJnl~~n~lYiL"~ ~.:jn~ril'1i'n~llJflW~n1~lJm1

m'iP1n~l.fflJ~lJ~llJ I'1lJ~iLV1fllul~Ei1.'l1'i1.'lULV1I'1LL"~n1'i~tJ1.'Il1 ~~n~ril'1i'mllJtl~~m~V1'i1~P1n~lGm~.. "
al'1i'n~llJ~m~n5n1'imfl ril'1i'n~llJ~mn5m1~~\11~ ril'1i'nnuL"'~~lJvin11P1n~ltl~~(llJP1n~1

al'1i'n.:JllJL'!J(;l~U~m1P1mmriiEJlJ~n~1 LL~~\1lJ1EJfl11lJ'i1lJii.:J\11.hEJ.:J1U~U'!JtJ~-r~viijehUl"\1Ulvi..



e:JV1'1U8£.1~''U1'U~8.:jfl'U

(~) 1eJ'ItJa~fI1:::'Vl11'1~mncrfll1~1U~~'!ItlU~llJL 'VIflL'UL"Eia1';i~'Ub'VIf'IbUUfI11lJfI11bL":::

LfI'll1~fI1'l

(ct') ~eil'U1£.If111f'1'UElt'VIflL'UL"Eial,)~'Ub'VIf'lbba:::fI1,)~e:J~1,)rilUfl'l1'UtJ"~m:::'Vl11.:j~f1'tflfifl1,)
" "

LU'UfI11lJfI11LLa:::~'1h£.ILa'tJl'UfI11" ,
1Vf1t?'1tJ,,~m~'VI,)1.:j~m~ncrfl11~1U~~'lleJu!i11'UL 'VI1'lI'ULaEial1G'1'UL'Vlf'lbb~.:j~.:jL~l~Ul~

LU'U~'li1£.ILa'll1'Urm 1~~f11J11lJfl11lJL~1Jl:::~lJ" ,
;JeJ(i)l!> 1Vfm'llJfll1~'VI1.:jflru1~~nlJ,j'tl <il<il (Q1) 8£.1'1'U\Jbbb~U.:jfl111f1:::~t1LL"ttll\1 1~1Ufll1

\I ""I \J

bb~.:j~'1Bfll~ .

1'UmW~f1,)1lJfI11~'U\l1f1Iii1bb~U'I1J11lJ11,)tbb~V.:jhll~bb~.:j~.:jm';il.JfI111~1l1Vi'fI11l.Jnl'n!'U
tJlj~~UlmtJYlal.:jritl'U\I'Uflil\)::: l~bb~.:j~.:jm,)1JfI1';i1~llL ;J1i'u~U1~

tJ"'~ LiltI.:j~'VI£J1eJUo1'll1f111Iiil'l1\1u\1'1'111~ LLfI~eJeil'U1£.1f111riIUfI'Il'UYI,):::YI'VIlif'l1a'UlLL\1.:j'!l1~
'U .. ~ " "

(sn) fI11lJfI11eJ'Vl1'1flrul ~~ 1'U1'U~flU ~.:ji'~lJ'U1J11LL~.:j~'1\11mr~ijfl111J1' fl11lJL~£J1'll10Ibb":::
" II .u "" .~

tJ'):::aufI11cla.:j~''UU~~1,) ~''UL'VII'lL'UlaEia1')a'UL'VIf'I~'1d ~tl'lbb~.:j~'1\)ln!i1l'UL'VIflLUlaEial')a'UL 'VIf'I
"

bfl'llIGfl11fl W~rrrsu f111nl1eJl;h~ f1~1 LfI'll1crflI1flW~ n';i';ilJfI11f111~~lJ~f1 'tf1 LfI'lll crfl11

afl1f111~f1~'l tlGu~mlJfI1'ltJflfl')tl.:j eJcru~mlJci.:jLa~lJfI11tJnfl,)e:J.:j~e:J.:j~'UtJa~m.:JL'VIYllJ~I'Ufl1,

;Je:J(i)(i) 1Vfflflru:::m1lJfI11flw~mj.:JL1£.1m1 "flru:::m'ilJfI1W~ m1;J illJaa11a'UL'VI~1'UfI1';i~n'tf1"
"~fTeJ'I.Ni'1£J

«i)) 1~lJ'U\J)1~~eJeJ~i'~:U'U1J1111eJU~lJ1£.ILU'UtJ';i~ti1'Um1lJfI11.. " ..
(l!» m1:Ufl11L~£.I1ii1bb~U'l~''U1'U~u~nfl'U l!i1bLritJ"'fln1~'VI'i1'1f11'ivitl'l L~mbba~fI1';ifh~1

tJ"~m~'VI';i1'1na1L~ tJ"~m~'VI11.:JfI11yj'~'U1a.:jfl:Ubb"~fl11lJ21'Ufl'l'tJe:J'I1J'U~tJ"~m::'VI11'11~'Uti';i11J,
tJa~m~'VI11 '1alli11 rua'tJ tJa~m:::'VI11'1~n'tf1Grns La'tJ1GfI1';iflru~m1:Ufl1';ifl11~ f1'tf1,r'Uyf'U~1'U, ..

l'IlI'lfl m
flW:n"i·ulmru~m'i<6illlflft1'ift'UL'VIf1.l1'Um'if1mt1

"

;Jtl:Ut;l,],1aWlJtl.:J1''llfl11
" • u

;JeJsio 1'UmrueJflei1'U1\1~\hVi1U~fI'lle:JUfI111ii1LiA'Ufl11mlJ1~ LutJUU\I'I 1\1hhJlj\T~mlJ
" u

1~LU£.IU~~e:J'lJfi~L~£.I'lh~lJ1'V1bii'ULaeJ\I'UdJ'UL~(;\1VfLiiflfl11lJ L~£.I~1£.ILbri'VI1'111'!1f11';ieJ-U'U\I~~e:J.:J1U~fI~ , " u

'VI1.:JtJnfl1eJ.:J'VIl.:Jbbvl.:J'VI1.:JeJ1qpU.t;l~'VI1.:J1U£.Iu.a1bL~mW(;\1lJfI!l~lJ1EJLLt;l~1~LU£.Iui1!i1';l£Jm1u'U

m~m1'1~m~nGfI11

;Je:JCot. LY1elLU'Urns ei1'U1tJfl11lJG'1~fl1nuri 'lh::'!11'll'ULMm nU;J€llJ"yf 'U~1'ULLm::,j'sua LilYl1~n\I"... "
1Vf"'I'lJ1tJ'I1'U~LMm;J e:J'IG'11lJl1(1')~1Vfih~uULfl~ tl']'tJal'H'I'UL 'VIf'I'tJtl'l~1l1tJ'I1'ULl1?11'U'n'llfl11 ~U1tJ'I1'U

LL"nh~'ll1'll'Ua1lJ11(l1~ 1U1' 1Jl11\1ae:JU~1tl'tJe:J1UU~fI11fI;Je:JlJ",] 11a111~mtJ1~\T'1f'1Uf1fl~lJ1Er;h~i'1tJ
". " '\J ...

;Je:J~ 1Vf?l1'U'lI'llfll1,)~vilbLl\J'U~~'U11~UU;Je:JlJ"G'111G'1'UL'VIf'I~l'Um1~mn LL"::Lbe.J'Utllj~fI11

~'Ufl'1~~'U'1~UU;Je:J:U"G'1'1G'1'UL 'VIf'I'lh~~,m VfG'1e:J~flae:J'InUbLe.J'Un~'Ul~~'Vi'"Lv1Elf111~n'tf1"lJe:J'I
"



'llXG'llJ1~1ij1'Uflfl1\1..
(If) mJfltl':i~fl1fi'1R1i\l 'VI~mflw.;iLLCl~LL'U1t1~~L~tJ~lLii'Ufl111~'11~LtI'U1'lJ~11J':i~LUEJuil

(b) 1.1flU'VIlJ1EJ1~a1'U'!i1'1lms Vlth EJ\l1'Uflru:::m':i1Jfl1':iU1'V11':iiltllJflG'l11G'1'UL'Vlfi'1~1'Uf111~fl'Iy1i11fl
"

LLa~flru:::m11Jfl1':iU1'V11':iiltJlJaG'll'!iG'l'UL'Vlfi'1~1'Ufl1':i~m~J1~\I'VI1~ 'lJ~,m'VIU1vlu'Vl'Uflru~n111Jfl111'U~1'U

n1':iic;u'U1LL~:::~1Lii'Un11'l~uuilvlJaG'l1':iG'l'UL'Vlfi'1~1'Ufl11~fl~1
"

(u-J) U~\I~\lflru~fl'4m':ilJfl1':i Flru:::vil\11'UVI~€IlJflU'VIlJ1EJ1~m':i1Jfl1':ifl'U1~fllJvril\l~lLii'Ufl111~'1
e)'U€I~'1'U~1'Ul~VlU1vI'Ilv\lf1ru:::m':ilJfl1':i'l~(JlllJfl111JL'VIlJl:::G'llJ

"il€l (ilb 1~~'Ufh'Vlfll'UlClvG'l11G'1'UL'Vl!l1LLa::fl1':i~flG'll'l,hUfl\l1\Jtkl~mWl11\1~fl'tt1~fl1':iii~1'U1"vr,J1v1

~~fl1'lJij

(il) 1U~~'Il€lUL~EJ1nUfl11~1 Lii'U\ll'Ue)'UvEJ'1'U~1'U1~'VIU1v1'1l€l\lflru~fl':i':i1Jfl1':i
"

(I!:l) ~~vililv LG'I'U€JL~EJ1nuut:J'Ui'lJ'Ul':i~uuiltJlJflG'll 1G'1'UL'Vlfi'1~l'Ufl1 ':i~fl'tt1 ua ~ut:JlJ'lJij,mfl11

~llJil€llJ~G'l11a'UL'Vlfi'1'lJ':i~~ltJ

(sn) ~fl'ttl 1Lfl':i1~~ il€llJClG'll':iG'l'UL'Vlf'l~1'Ufl1':i~fl'ttl1'UfI1'Vi':i11J':i~~Ufm~'Vl':i1\1~fl'tt16fl1':iLLa:::
"

':i~~u'lJ':i~L'Vl!l11~G'ltJ~flatJ\lnu'UlEJU1EJUCl:::LLt:JlJl1'lJ'U1':i:::uuiltJlJ"G'l1':iG'llJL'Vlfi'1~1lJfl1':i~fl'ttl
"

(() ~~Lnu ':i1U':i11J 'lJ':i~1J1"t:J~ LLCl:::\hLG'I'UtJiltJlJClG'll':iG'l'UL'Vl!l1~1'Ufll':i~n'tt11lJ':i~~u
"

G'lm'U~fl'ttl ':i~~U~\lVl1~ ':i~~UmFl ':i~~U'VIti1EJ\l1'U':i~~ua1'U':il'1lfl1':i LLfl~fI1'Vi111J1:::~UtI':i~L'Vlfi'1

~1'Ufl11~fl'I~n

(sn) L.G'I'UtlLL'U~U~~1~fi1'lJ1m~n uri1ijlJ'U~i L~Ennu fl1':il1'lJ'U1'!i~UU'!J fIlJClG'll'!iG'l'UL'Vlfi'1... "
~1'Um'l ~ fl'tt1

(ct) Vl~11ru1 U~~1~Fl111.1Li1'U'IlflULLt:J'Ui'lJ'U11~Uuil€llJ~G'l1':iG'l'UL'Vlfi'1~l'Ufl1'!i~mn uae
"

LLt:J'U'lJnU~fl1':i~llJ'!JvlJClG'l11G'1'UL'Vl1'I'lJ':i~~ltJ 'lJ':i~fl1fi'1LLUU11 EJfll'!iil tllJa ij1'UiltJlJafla1\1 uae
~ \J \I..... \J

'!JV (ilm wmnflm1Vi'lNlw\'lLLm1~1lJ111~~lmv ~ m'rum~'Vl';i\lflM~~\rolfl~lLLm1\1u"jv
" "

(il) ~lEJ

(I!:l) ~lvvfl
(m) 1!1J'U~:n~varu 'Vi11~'lJ'!i~'Vifl~h~eJlJL~EJlIf~€I'V1~v'Ufl111JG'l11J11{)

(c() 'lI1~fl11th~'Il1J~~~tJn'UG'l11Jfl.f\ll~EJhJiiL'VI(Jle)'UG'llJf111, ,
iltl (il« fl11th~'Il1J'lIv\lflW~m'!i1Jfl11~v\liifl1'!ilJfl111J1'lJ1~'IllJhhj'€IEJfli1~\I'VI\l\l'llv\l~1'U1'U, ,

m11Jfl11~\I'VI1J~~\I~~LtI'Uv\lf'i'lJ1~'Il1J,
1'Ufl11\h~'qlJ01'lJ';i~1)l'Um11Jfl11111€1~'1'U~'lJ1~'q1J'VI~€I111G'11lJ11{)'lJ~,ji'VIUl'vn~~vI'lJ':i~'qlJ

L~tlflm'!ilJm':ifl'U'VI\l\lv11'V1U1v1LtJ'U'lJ':i~1)l'U1'UvI'lJ'!i~'IllJ,
1'Ufll':i'lJ'!i~'IllJ01'lJ1~1)1'Um'!i1Jfl11111ml"l'UvI'lJ':i~'IllJ'VI~v111G'111J1':i{)'lJn~'VIUl'm~~vI'lJ1~'Il1J

• \J, d.J ,

L~€Inm11Jfl11fl'U'VI\l\lv11'V1U1v1LtJ'U'lJ':i~1)l'U1'UvI'lJ1~'q1J

fl111ii~oEJ;1"lJ1~'Ilv\l~t1'!i~'IllJl ~~fJL~EJ\lil1\11J1fl fl'!i':ilJfl11f1'U'VI\l\ll ~ii L~EJ\I'VIil\llurrrs .,..',
~\Ifl~ LL'U'U01fl~ LL'U'UL~EJ\lLvhn'U1~'lJ1~1)1'U1'UvI'lJ1~'IllJflam~EJ\IL~lJ;1'UBm~EJ\I'VIil\lLtI'UL~EJ\I;1'l11~,

il€l (il~ 1~flru~m11Jfl1'!iii~1'U1~'VIU1v1~\I~fl'l'lJil

(il) r)1'V1'U~'U1EJU1EJfl1'll1'lJ'U11~UU'!JtllJ~G'l11G'1'UL'Vlfi'1~1'Ufl1':i~m~n
"

(I!:l) r)lnu d\li'~ ~~1Jl11JuCl~t1':i~Lii'Ut,m'U1EJU1EJ~1'Ufl11iWJ'U1'!i~uuiltJmlG'l11G'1'UL'Vlfi'1
"



(~) U~'VI1)itllJa(;11)CI'UL'VI1'1~1'Um 'JPlfl~11~~U.n 1fl LLa~1~~u-.ij-!l'VI1~L~ tl rn )11-!lLLr-l'Un1'J..
-.ij~n1) Pin~l LLn~CI'lJUa'U'Ufl1'J1Jl)1 ';ij'l1"i1n l)LLa~ ~~1Jl1lJtl)~ Lil'Ut:-Iafl1'l~1 LU'U-!ll'U1Jl1lJ'ULtJU1u•
LLa::tJ'YIG!'I1a1Jl1'tltl-3m::'YI)1-!lPln1;15fl111'U~'U~1U~~'I:ltlU•

(<t} tlelntl)~fl11'1 R1"'-!l'VI"mnrucrl LLn::LL'U1tl!i,:mL~tl~l1Lu'Ufl1)1~'lt~Lu'UltllJl1l.J)~LtltJud

(b) ~-!lLa~lJtl'J::a1'Ufl11lJ~1lJiiel'J~'VI'h-!lmfl1~ f11flLtln"il'U .fl1f'ltl'l~"tl1~-!lfllJ LLa~tl-!lFim...
tlnfl)el-!l~1'Uvltl-!l~'Ul'Ufl1)U)ru1fl1)itllJaCl1)a'UL'VII'1~1'Un11Pln~lL~tln1)-n9lJ'U1n1)Plfl~l)~~Uf11f'l" ..

(~) LL~-!l~-!lf'lru::el'Um1:I.Jfl1)'VI~tlf'lru~'Vi1-!l1'UL~el~h LU'Ufl111~ '1 el'UtltJ'1'Ue:l1'U1';ij'VI,j1~. ..
'tlel-!lFlru::n'l'llJn11U~'VI1'liellJnCl1'lCl'UL'VII'1~1'Un1'JPln~lmfl

"

mlJoUtl (j)~ 1~111f'l11lJl'Uitl eill!J ;;tl (j)c;n LLn::itl eil~ lJl1-tlU-!l~Ul~tJtI'ULalJ•
oUtl(j)~ 1~f'lru~m)lJfl1)U~'VI1)oUmJnCl1)CI'Ul'YIl'1~1'Ufl1)Pln1;1f11f'liie:l1'U1';ij'VI,j1~~-!l\Jitlltltl

"
(eil) e:l1'U1tJfl1) LLn::tl)::Cl1'U'l1"tlfl1'l L~tlri1'V1'U~LL'U1'Y11-!lfl1'lU~'VI1)itllJna1)CI'UL'YI1'1'l~~U..

~-!l'VI1~LLn~~~~U.n1f'l 1~Lu'Ul 'lit 'ULL'U1'Y11-!lL~tJ1n'ULYJtll ~Cltl~f'latl-!lnU~'VIGI'11aIJl1ua::U'VIU1'V1

fl1)-n9lJ'U1f11f'l

(I!J) t~itl La'Utl LL'U::'VI1til~R1LL'1.1::1111'1.1m 'JU~'VI1'liellJa a1'l au L'YI1'1~1'1.1n 1'JPlfl'l~l..
LLnf'lru~m1lJfl1'JU~'VI1)iellJaCl1'l"'UL'VIf'I~1'Ufl1)Plm~n-.ij-!l'VI1~..

L'VIlJ1~alJ

itl eil~ 11'J~fl1)~1'l-!l~lLL'VIU-!l fl1)~'U';ij1n~lLL'VIU-!l LLn~fl1)tl)~'I:llJ"IJtI-!lf'lru~fl1)lJn11•

itl (j)fri h1iif'lru~m1lJn11f'lru~'VI~-!l L1tJflll "f'lru~n'l)lJn1'Ju~'VI1'litllJnCl1'J"''UL'YIf'I
"

~l'Um'JPlfl1;lf11f'l" 'VIflf11f'ltl'J~fltlU~1tJ•
(eil) ~1JI'l1';ij)l"i1fl11m~'VI'J1-!lPin~nGfl1)LU'U~mm~l" ~,
(I!J) PimnGfl1)f11f'l LU'Utl)~li1'Um'JlJfl1)

(c;n) m)l.Jm)~'VI)-!lf'lru1~~1'U1'U~f'l'U;-!ltl)::G1'Um1lJfl1)LL~-!l~-!l';ij1nfl1f'lLtln"tl'Ufl1f'ltl)~"tl1a-!lf'llJ" ..
~L~tJ1"lllnl'VI~tl~iitl)::(;1Ufl1)ruCl-3~1'Ufl1)U~'VI1) ~l'UL 'VIf'lL'1.1Ln~Cl1)CI'UL'VI1'1~-!ld ~tl-!lLL~-!l~-!l';ij1n~ .~ ~ ~
~l'UL'VIf'lL'1.1Ln~Cl1)CI'Ut'YIl'1tlti1-!l,jtltJ~1'U1'UCltI-!lf'l'U

(~) Plfl~n6m)~-!l'VI1~'YIn~-3'V11~~tltimtJt'Umf'l,r'ULU'Um)lJfl11. "
(<t) )tl-!lPlm~n5fl1)fl1f'lm~1UlJtlU'VIlJ1tJ Lu'Um1lJfl11LLa::LG'!"IJ1'4fl1)

1~)tI-!lP!n1;16fl1'lmf'l~1~-rulJtlu'VIlJ1 tJLL\Ji..,~..,L~1'V1,j1~LU'U~'Il1tJLG'!"IJ1'1.1rn )1~~ n1Jl1lJf'l11lJ" .

(<t) ~~tl'l~"lllJm'l~)ltJ-!l1'U~nm1~lLU'U-!l1'Un1'l~C;U'U1itllJaCl1)CI'UL'VII'1~1'Un1)Pln~ntl)~~ltl. "
LLn~~~vh11tJ-!l1'1.1Cll1(;1'1.1L'VI1'1'VI1-!l1111Pif1'I~m~8L(;1'Utl~ tlf] W~m1lJ n1) LLG'!~m~'VI11-!lP!mn nm'l'VI'J1U

tltil-!l,jmJ;jn~Wd-!lf'l~-!l

(b) tll),:m'VI,j1~~'U1Jl1lJ~f'lru~m1lJm'llJtlU'VIl.J1EJ



tl'l~neJtJ~1EJ

(n) ~1T~I'tlm'lIij.:tVl1~VI~eJ~Vi~11'll'tlf11":iIij~Vl1~lJElUVllJ1ElLtJ'Utl':i~OI'U" " ~

usm eu ULL"~m 'lPin'l:*l(;lllJe1OEJ1~EJm.:tL'VIYtlJVll'L1i'I'l lieil'L11EJn1'lal'u nu~Vll 'l .:tl1Jm ':i~n'l:*lY4LPI'tt, ~
alun.:tl'L1F1ru~m'llJm'lm'lPin'l:*I.rr'LI~'LI~n'LIlieil'L11Eln1':ia1UnnT')~n'ttlm-1L'VIYtlJVlI'UFI':i

A " ,

(1'1) m'llJn1':ilim-3F1ru1;'ij~1'L11'L1fteJ~FI'LI~~tl~~m~'Vl':i1~Pin'l:*IGn1'lLL~-3~~"'nli~ijfl11lJ~" "" " ,.
FI11lJL~EJ1'l11CYLLa~tl'l~ftUn1'lru~-1~I'L1tJ~Vll'l ~''UL 'VIi'll'U1"Eift1'lft'LIL 'VIPIvY~d~fJ~LL~~~~"'n
~''L1L'VlFll'LIl"Eiftl'lft'LIL'VIf'lmh-1tiElEJ~I'L11'L1V1-d~FI'LI

(.:t)fiin~IGm'lIij~Vl1(;lm-1L'VIYtlJ'VI1'L1F1':iLtJ'Um':ilJn1'lLLa~La'lJl'Um'l, ,
(,,) 'lfJ~~n'l:*IGn1'lIij.:tVl1(;lm~L'VIYtlJVlI'L1F1':iLtJ'Um':ilJf11':iLL,,~~-d1ma'lJl'Un1':i, '"

(I!?) 1'LI1ij-1Vl1~ ~'LI 1~i1FIru~ n s su nl 'lU~Vll ':ioUeJlJ"al sau L'VIP!~ 1'IJm ':ifiin'ttllij~Vl1 ~~

cl-3La~lJm'lPin~1 mn'tl'LI liLL'Vl'UalUml'L1Yt'l~Yt'VloPlla'LI1LLl1-3'l11~liLL'Vl'UnEl.:tUfll'tlln1'l~''l1''1Jl'l::: L1'IJ~ , ~.~
'lI1EJLL(;l'LIlieil'L11EJf11'laIU n.:tl'L1L'1J(;l~'U~m 'lfiin~ntl'l::: (llJfiin'ttlm-3L'VIYtlJVll'UFI'l~eil'L11Eln1'lalUml'IJ" , "
L'1I(;l~'LI~n l'lfii n'l:*l lJoEJlJPin'1:*11'UL'lJ(;l~'LI~m ~L'VIYtlJVll'L1F1'llieil'IJ1EJn1'l al'un.:t l'Ucl-3Lft~lJn1':iPin~J1, ~

(9) Iu n 'l ~L'VIYtlJVll'UFI'l 1~i1F1ru~ n 'l 'l lJm 'lU~Vll 'loUeJuaa 1sau L'VIPI~ I'Ll n 1'lPi n~n, ~
m-3L'VIYtlJVlI'UFI'ltl'l~neJ'U~1EJ, .

(n) tl~(;lm~'VI'l1-1Pin'l:*IGn1'lLtJ'LItl'l~Ol'Um'llJm'l

('11) msurns l~EJ~'LLVI'Ii-11~LLn~LL'VI'UmlJa-3Lft~lJn1'ltlnFl'leJ~V1eJ-3~'U~ LL'Vl'Ua1un~1'IJ" ~
Flru~m'llJm'leJ1,bfiin~1 liLL'VI'UaTun~I'UFlru~n'l'llJfl1'ln1'lEl~lJfiin~n ~LL'VI'LIalUn~l'L1F1ru~n'l'llJm'l

" '"

oUs 1!?(9) 1~iiFl ru~n':i'llJ m 'l FIru~VI-d~ L1Elnil "FI ru~m'llJ n ') 'ltJ~Vl1 'loUeJua a1'la'UL 'VIPI
"

~1'L1n1'lPin~t1Iij-1V1'r~"'VInlij-3V11(;l~-3';€lltld,

VllJ1fl ~

flru::n~·nml~\J~Vll~.ij£llJ"al~a'LIL 'VIft.11'Unl~fln~1 ')~Vl1fl~

(~) tllJt"1iVl'\hv1~'LI(;lllJ-viFlru:m'l'llJm'llJ€lUVllJ1EJ

oUfJI!lo 1~alunnuPin·tt1fifl1'lmFlijeil'L11~Vltil-vi ~-3~fJhJil

(9) 1'u~(;l'tlfJUL~EJ1ti'Un1'l(;\'1LU'LI-31'L1e1'L1fJcJt 'LIeil'L11~Vltilvi'lJfJ-3FIru~n 'l'llJ n1'lU~Vll'loU£llJ"~ ~
a1'la'LIL'VIPI~''L1m'lPim~11l1F1.

(I!l) Pim~l 1LFI'll~~ oUfJlJ"al'lG'l'LIL'VIPI~1'L1fl1'lPin'l:*1'l~~UmFl1~"£l(;lFl~fJ-3nu'LI1EJU1EJLL":::~
LL~'LIW~'LI1'l~UUoUfJlJ"a1'la'LIL'VIPI~''L1m'lfiin'l:*I'lJfJ-1n'l~'VI'l1-3Pin'l:*,fin,'l

"
(m) 1~n1'lauu"'LI'LI'!iEllJ"a1'lG'l'LIL'VIPI~1'L1n1'lPin'l:*1LLnFlru~m'llJm'lU~Vl1'loU£llJ"a1'la'LIL'VIPI, ~ ~

~''Un1'lPin~lmFl

(a:-) lij(;ltl'l~'tllJ LLCI~'l1EJ-3,)'U~Cln1'l(;\" LU'U-11'U~,'Un 1'lU~Vl1'loUfJlJaa1sau L'VIfI1~''L1f11'lPin~n, "
IIU 4 .., &I _ "

'l ~(;lUi) lF1LL"~'l 1EJ-11W11'la'UL'VIPI'VI1-1f11'l PIn'l:*1'l:::(;ltJ.n1F1LYtfJLa'LIfJFlru~m'llJ f11 'lU'lVll'l'lJ£llJ"

G'l1'l"'LIL'VIPI~I'L1m'lfiim~Ifl1F1LLa~Flru~m'llJn1'l

(cr) tllJ~Vltil-vi~'LI(;lllJ-viFlru~ nrsum sunuvan EJ ,r'\}



'IleJI!>I!> 11~tfl1)~'1 'i ~~1U'Vf'1l~n1~-W'U"'1n~1U'Vfti~uae fI1)'I.ht-qlJ'lJtl~ I"IWtfI),)lJfI1'i

{;l1lJ'Iltl1!>(9) llX'Il11"11'1ul'U'IleJ(9)1!> 'Iltl (9)m LLrit'lltl (9)a:: u1Hu~~u1f1EJtl'U1r1lJ,
'Iltl I!>m h11"1Wt msu m )U~'Vt1)'Il tllJ ria 1sau LVl1'l1ii'1'UfI1'iPin'IY1~~'Vti'fliM1'U1"'VtU1Yi

"
~~~tlhJd

(9) L~'UmLue 1~'IltlfifiL ~'U LLrltfi1'1.l~n'IY1Unl"lrutfI)'ilJfI1'iPin'IY1BfI1'i~~'Vfi'flL~EJ1ti'Ufl1,)

Yrl'lJ'U1~tUU'lltllJ" a1'i~'ULVli'l~1'UfI1'iPin~n
"

(I!» rhnu d.:)~1'l ~I'lmu U"ttl~tLiJ'U~"'mlJ'U1EJU1EJ~1'UfI1'iYrl'lJ'U'1'ituU'lltllJrla1)~tlLVli'l
"

~1'UfI1'iPin'IY1'IJtl~m::m1.:) Pin'IY1BfI1)1'U~t ~U~.:)'Vt1fI

(sn) tltlntl)tf11i'l fi'1i~ 'Vf~mnw.nLL"~u'U1tll)~Lvitll~,,,ti1EJ,ntllt1'i~~u~~mfl ~m'UPin'IY'1

~1Lii'UfI1'ilf111~LtJ'Ultl\il1u'itLUEJud

(a::) L~~~~~l"Iruttl'4m'ium'iI"Iwtvhn'U mtllJ£)UlllJ1EJm'ilJf11'il"ltllf1I"1'U~~LvitJ~'1Lii'UfI1'ilfi'1
e)'U£)EJ1'Uej1'U1"'VfU1~'lJeNI"IWtm'iUfl1'iU~"'1)'IltllJ"a1)atlLVli'l~1'Ufl1'iPin'IY1~~",i'fI

" "
(tt) tll)~'VfU1~~'U~mJ~l"Iw::m'ilJfI1'ilJvu'VfmEJ

'Iltl I!>a:: 1~~1,rn~1'UPin'IY1BfI1'i~~'Vfi'flijej'1'U'1"'VfU1~~~~tll tld

(9) ~u~fI'!I£)UL~EJ1nu fI1)~ 1Liitl.:)1'UB'UVEJ1'Uej1'U1"'VtU1Yi'IJtl~l"Irut fI))lJfI1 'iU~'Vt1'i'lltllJH
" "

~1'i~'ULVli'l~'1'UfI1'iPin'IY1~'l'Vfi'fI

(I!:J) Pim~n1LI"I'i1~l1UClttl'i~lJ1"e..IrI'Il£):Url~'1)~'ULVlI'I~1'Ufl1)Pin'IY11'UmYf'i1lJ'lJtl~~~'Vti'fI
"

1~~tll'll"l~tl~nu'U1EJU1EJUHtUe..I'UYr~'U1'itUU'IltJlJrla1'i~'ULVlI'I~1t1f11)Pimy1 uaeLL~'UYr'11J'U1~'l'Vti'VI
"

(m) t11'Vf'Ul'l'IJtlUL'IJ{;I'llaua LUW1t n"~1'Vt~un1'iU~"'1 'i~fI mrl'U~~'Vfi'fI Lvi£)1~'Vtti1EJ~1'U
"

(c) 'itl~Pifl'IY1BfI1'i~~'Vfi'flLtJ'U~'ll1m"'lJ1'UfI1)" ,
1~Pin'IY1GfI1'i~':)'Vfi'flU~':)~~L~1'Vt'li1~LtJ'U~,j1EJLrI'lJ1'Ufl1'i1~~fI{;l1lJI"I11lJL'Vt1J1~alJ" ,

~1'U1'U'Vfi1,:j1"l'U

(.:) rrs'ilJn1'i~Vl~':)1"Iw1;il ~1'U1'U~1lJl"I'U;~~11)1 nn 1'i~~'Vfi'VILL~~~~"1 n~~lj 1"111lJ~
\J .... " "v

1"111lJL~EJ1'!11qjLL"~'.h::~un1'HU~':)~1'UU~"'1'i ~'1'ULVll"l1'U1r1~~1'ia'ULVli'l1f1EJvr~d ~tl~U~~~~

"1n~1'ULVll"l1'U1r1V~'1)~'ULVli'lti~'1~utlmh'U1'U'Vf~-vrll

(,,) Pim~nBfI1'i~~'Vfi'fILtJ'Um)lJfI1)U"'tL"''lJ1'UfI1~•

('IJ) fI)~lJfl1~ hHJ~1LL'Vf'1l~l~\Lfi ~ej1'U1EJfl1~~1,rn~1t1L 'IJ{;l~'U~tn')PlmYl'l.h~(llJPlm11
"

Vlru'IJ{;l~ej1t11EJfl1~~1,rm1t1 L'IJ{;l~'U~fl1~Pim~nlJfiEJlJPimn1'UL'IJ{;l~'U~~~U~fllltlU ~ej1t11fJn1,), " "
~h,rn~1'UW~~YfVlfim~'U1~,mi'fI~ej1'U1EJfl1~~1,rn~1'Uri~L~~lJfl1~Pin'IY1'Utlfl)~UULLrI~n1~Pin'IY1{;l1lJ, "
e)fiEJ1~EJ~~'Vfi'fIYltl.:j~'U~.:j'Vf')VI'U1EJn~lJ1I"1lJ'Vf~m..h~fi1'UlllJ~lJ1~~L~EJ'ULtlnll'U\h~~1~~'Vfi'fI'Vf7tl
~ej'1'U1EJm ~~'1'Ii'n~1'Um ~Pin'IY'1LeJnuu ~-:j'Vfi'fI ua t\h emu l"lrut m,)lJ n1')tl1;i1 Pin'IY1~~'Vti'fI
"
1'Umru~~~mfllV1ljh~L~EJ'Uf11~Pin'IY1~Li'l'IY1~~L~EJ'Um')Pin~n~':)LI"I~1~l1U"'t1~~L~EJ'I..I~1,)1"{;l~tL1'U1l1EJUfI'U

a~nVl~1'1i'm1'U~1~1"LL"'~1l1~1~lj~LLVl'U'lJtl':)'Vf'1l1EJ':)1'U~.:)mh1L~lJLtJ'Um~lJf11')1f1EJ~1u'Vf'1l.:j"l1EJ
"

(1"1)n'i,)lJm 'i"1 namutltlfllJPi fI'lY1"IJtl~~~'Vf7tlLtltill'U ;~~11 'i11lfl1 )~~'Vfi'fI u~~~~, ... "



n1'V1'U'"

1'Umru~ilf'l11lJ,j1LU'Ud~~1'UuatL~mht LEJ'll'li~tl'Vm"i1'lln11"1'U)1'lln1'i 'VI111EJ,:j1'U'VI~tl

am'Uflim;'1tl1~~~Lnu )1U"i1lJ m1~c;,tl'U tl)tlJ1rl~a LLat~",ci,:j-UtllJayf'U~i1'U'Utlm\1Utl~1n
V ..

'Vlamnru,;15m) LLatL~tl'U1'tl~flru~m)lJn1)tl1~mf'1n1\1'U",til~

-UfJl!>'o:> h1f11'UeJL'VIfll'Ulav~1)c;,uL 'VIf'lua::m)~tla11 ri1'1i'n,:j1'Utla~mt'VI)1,:jflim:l1Gn1"iv

~"'Lnu 11U)1lJ tl':itlJ1a~a ua~L~mL'Vt~"litllJGlyf'U~1'Uv11~i'ml1nci1'U)1'llm"i'Vl111EJ,:j1'U\1~tlv ..

am'U;tn~:I1La'Utl~tlf'lrutm"ilJn1)L~tl~1L\1'Un11~tl1U
-iiB l!>gj 1~ri1'U)1'llfl11 LLGlt'Vl'l.hfJ~1'Uih51'U1~u1~mf'ln1'Vl'U"'m1~"'Ln'U"liBlJflLil'Vt1::n~

"
1~~1lJf'l11lJ'L\1lJ1talJ'VI-rtllJ~,:j"i1eJ,:j1'Ul~~'U~,:jt1"''VI''i1U

1~"1'U)1'llrn':i 'Vl111EJ,:j1'ULLGlt~m'U;tn~n a'li'ua\J'Urn':i~~Ln'U-utllJGlLil'rn::n~mll LLU'U"i1arm, "
rn EJ1'U':itueL1Gl1~ci1'U11'llm)'Vl~tl'VI111tJ~1\Jtl1trn f'ln1\1\J~

-iitl l!>~ -iiBlJGlLil'Vt1::n~'Utl~ci1'U'i1'llfl11\1111tJ,:j1'ULLata(11'u;tn~nm~~"'Ln'U )1U':i111'V1~flv

tl'itlJ1Gl~Gl'VI1niiri1\J':i1'llfl1'i'Vl~B'VIU1tJ,:j1\Jl~~B~ fl1)"litll,!aLilff1t n~ii',:jm;11 t~il m"i~",ri,:j1",EJtllj~
~1lJ\1anLnru';~~1'V1U1ri1\J)1'lln11'Vl1B~1'VlU1\1U1tJ,:j1\Jv1~~LnuL\J\J~n1'Vl\J~

lJtlU'VIlJ1tJ

flrutm)lJn1'i

(~) tlljU~'VIU1~ ~UmlJ~f'l ru~msu n1)U~'VI1)-UBl,!aa11a'UL'VIf'1~1'Um "iflin~J1~,:j'VI1'"

.. <IV
nl'nLfl':i1~'VI'UtllJn

V

(gj) ~~tl':i~'lllJLLrl::':i1EJ,:j1'U~rln1':i~1L\1u,:j1'U~1'Unl'~U~'VI1':i-Um,m~1':i~'ULVlfII~1'Un1"iflifl'\~1, v

':i~ii'u~~VI')'" ua::"i1EJ,:j1U~1"i~'ULVIf'1'VI1~rns flim~1':i::ii'U~,:j'VI1'"L;;m~'Utlf'l ru::m"ilJn1"iU~'VI1"i"lim.m
"

~1"i~UL'VIf'1~1'Um"iflimn~~'VI1~flru::m1lJm"i'U~'VI1"i"litllJaa11a'ULVlfII~1'Um1flimnmf'l LLa::v

(ct) ~~':i~U'U ",:jL~~lJ LLn~tl':i~~1'U,:j1'ULfl~tl'thEJ"limJa~1':i~'UwlfllLLn~LVlflLuLa~~~vi'rl, V

L~eln1':iflimn

('0:» ~ \JU'U1'Uf'la1m~1'U"litllJrl~1':i~ULVlfII':i~ii''U~n,.r~1~ilfl11lJ~ LMEJ1t1'Un1':i~"'LnuLLa::'v v

(<t::) tl':i~,nUn1':i~~Ln'U':i1U':i1lJ-um,myf'U~i1'U"IitllJrlLil'Vt1~n~1~f'l':i'UVlnvnl1EJ,:j1'U~L~£J1"1it)-:l
'V ~ V •

1~ilfl11lJ~lJU':icl ()n~tl,:j LLrl~LuuiJ~~U'Uv v ,



"II < ., dI .., ClIo' ..... t.... III
fl11lJ{ln\JIv.:l'tltl.:l"!JtllJrtfjtl~lt1LLrt::"!JvlJrtLilYn::n~neJtlm1~~a.:lVl1tlLtJElLLfj1"!JvlJrt

\I '\J.r:I 'U 'U

iiEl ~U:: LV;vtl';i::1eJ'lfu1Un11-W~Ul1::uuiivlJrtal1aUL 'Vlf'l~lun11fln~11 ~G'ilt111'IJn1':i
"

WUl eJ.:I1Uuae am tlfl n~l~ L~Ellii tl.:l ~~1JI1lJLLfI::tl1::Li1'UtJfl n11tl n,j'~.:Il u n11~ 1Lu'Unl1

1JI1lJULtJU1Elua~LLtJ'U-W~'Ul1::uuiitllJflal1atlLV1f'1~lt1f11';iPln~l
"

(It) tlntm.:llU~U\JI1lJ~flw::m1lJm11JvUVllJ1El

iiv ~~ t-H~1V1U1G'il'U';il'IJf11';i~1'V1U1V1tllEl.:llt1~lV1Ulamtl~n~l \JI1l~avULLfl::1U1€J.:I

'tltl.:lflw::m1lJf111

iiv ~I!J t-Hflw::m1lJf11';i~~mlJ'th:::Liju~H'ln11~~UliivlJrtal1aUL'Vlf'l~1t1n11fln~liie)1t11~v
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ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง  หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยในปจจุบันการติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเล็กทรอนิกสเร่ิมเขาไปมีบทบาท
และทวีความสํ า คัญเพิ่ ม ข้ึนตามลํ า ดับตอระบบเศรษฐกิ จและคุณภาพชี วิตของประชาชน   
แตในขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยายวงกวาง  และทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น   ขอมูลจราจรทางคอมพิว เตอรนับ เปนพยานหลักฐานสํา คัญในการดํา เนินคดี   
อันเปนประโยชนอยางย่ิงตอการสืบสวน  สอบสวน  เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  จึงสมควรกําหนด 
ใหผูใหบริการมีหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖  วรรค  ๓  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนั้น  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  จึงไดกําหนดหลักเกณฑไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รียกวา   “หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
ของผูใหบริการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ 

ตามประกาศนี้ 
ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผูใหบริการ”  หมายความวา   
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอร เน็ต   หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 

โดยประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น   

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ

คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 
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“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน  

โดยไดมีการกําหนด  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ

ทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ  

“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 

ขอ ๕ ภายใตบังคับของมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประเภทของผูใหบริการซ่ึงมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรแบงได  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการแกบุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 

โดยประการอื่น  ทั้งนี้  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง 

หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น  สามารถจําแนกได  ๔  ประเภท  ดังนี้ 

 ก.  ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง  (Telecommunication  

and  Broadcast  Carrier)  ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ข.  ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร  (Access  Service  Provider)  

ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ค.  ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร  หรือใหเชาบริการโปรแกรมประยุกตตาง  ๆ   

(Host  Service  Provider)  ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ง.  ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต  ดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้   

(๒) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลตาม   (๑)  

(Content  Service  Provider)  เชน  ผูใหบริการขอมูลคอมพิวเตอรผานแอพพลิเคชั่นตาง  ๆ  (Application  

Service  Provider)  ประกอบดวยผูใหบริการดังภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่ผูใหบริการตองเก็บรักษา  ปรากฏดังภาคผนวก  ข.  

แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๗ ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ก.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๑   

(๒) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ข.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๒  

ตามประเภท  ชนิดและหนาที่การใหบริการ 
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(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 การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ผูใหบริการตองใชวิธีการที่มั่นคง

ปลอดภัย  ดังตอไปนี้ 

(๑) เก็บในส่ือ  (Media)  ที่สามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง  (Integrity)  และระบุ

ตัวบุคคล  (Identification)  ที่เขาถึงส่ือดังกลาวได   

(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ  และกําหนดชั้นความลับในการเขาถึง

ขอมูลดังกลาว  เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล  และไมใหผู ดูแลระบบสามารถแกไขขอมูลที่ 

เก็บรักษาไว  เชน  การเก็บไวใน  Centralized  Log  Server  หรือการทํา  Data  Archiving  หรือทํา  Data  

Hashing  เปนตน  เวนแต  ผูมีหนาที่เก่ียวของที่เจาของหรือผูบริหารองคกร  กําหนดใหสามารถเขาถึง

ขอมูลดังกลาวได  เชน  ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร  (IT  Auditor)  หรือบุคคลที่องคกร

มอบหมาย  เปนตน  รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) จัดใหมีผูมีหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับการแตงต้ัง 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อใหการสงมอบ

ขอมูลนั้น  เปนไปดวยความรวดเร็ว   

(๔) ในการเก็บขอมูลจราจรนั้น  ตองสามารถระบุรายละเอียดผูใชบริการเปนรายบุคคลได  

(Identification  and  Authentication)  เชน  ลักษณะการใชบริการ  Proxy  Server,  Network  Address  

Translation  (NAT)  หรือ  Proxy  Cache  หรือ  Cache  Engine  หรือบริการ  Free  Internet  หรือ  บริการ  1222  

หรือ  Wi-Fi  Hotspot  ตองสามารถระบุตัวตนของผูใชบริการเปนรายบุคคลไดจริง   

(๕) ในกรณีที่ผูใหบริการประเภทหนึ่งประเภทใด  ในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ขางตน  ไดใหบริการ

ในนามตนเอง  แตบริการดังกลาวเปนบริการที่ใชระบบของผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลที่สาม  เปนเหตุให

ผูใหบริการในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ไมสามารถรูไดวา  ผูใชบริการที่เขามาในระบบนั้นเปนใคร  ผูใหบริการ



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

เชนวานั้นตองดําเนินการใหมีวิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคล  (Identification  and  Authentication)   

ของผูใชบริการผานบริการของตนเองดวย 

ขอ ๙ เพื่อใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริงผูใหบริการตองต้ังนาฬิกา

ของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล  (Stratum  0)  โดยผิดพลาดไมเกิน  ๑๐  มิลลิวินาที 

ขอ ๑๐ ผูใหบริการซ่ึงมีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามขอ  ๗  เร่ิมเก็บขอมูล

ดังกลาวตามลําดับ  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ก.  เร่ิมเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนสามสิบวัน

นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ใหผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ข.  เฉพาะผูใหบริการเครือขายสาธารณะหรือผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต  (ISP)  เร่ิมเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการอื่นนอกจากที่กลาวมาในขอ  ๑๐  (๑)  และขอ  ๑๐  (๒)  ขางตน  ใหเร่ิมเก็บขอมูล

จราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สิทธิชัย  โภไคยอุดม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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