ทบทวนโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (มีนาคม ๒๕๖๑)
ร่าง
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เหตุผล
โดยที่ ในปั จ จุ บั น ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ที่ ส่ งผลกระทบหรือ อาจก่อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การ
ให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดย
ปกติของดาวเทียม มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในระดับบุคคล และระดับประเทศ อันกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการทหาร ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปกป้อง ป้องกัน หรือรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
ได้อย่างทันท่วงที สมควรกาหนดให้มีหน่วยงานหลักเพื่อรับผิดชอบดาเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ซึ่งต้องอาศัยความรวดเร็วตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อป้องกันและรับมือได้ทันสถานการณ์ เพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ในสถานการณ์ปกติ สถานการณ์อัน
เป็นภัยต่อความมั่นคง และสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง ตลอดจนกาหนดให้มีแผนปฏิบัติการ
และมาตรการตอบสนองด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เป็นกลไกควบคุมการใช้อานาจเป็นการเฉพาะ
ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ
รวมทั้งมีการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

-๒ร่าง
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. ....
......................................
......................................
......................................
.................................................................................................................................................. ......
.............................................................
โดยที่เป็นการสมควร.........................
อาศัยอานาจตามความใน.......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ไซเบอร์” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ ระบบคอมพิว เตอร์
การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์
“ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า มาตรการและการดาเนินการเพื่อปกป้อง ป้องกัน
การส่งเสริม เพื่อรับมือและแก้ไขสถานการณ์ด้านภัยคุกคามที่จะส่งผลต่อไซเบอร์ โดยเฉพาะการให้บริการด้าน
ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เน็ ต โครงข่ า ยโทรคมนาคม การให้ บ ริ ก ารดาวเที ย ม ระบบกิ จ การ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบกิจการสาธารณะสาคัญ ซึ่งเป็นเครือข่ายในระดับประเทศ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงทางการทหารความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอานาจหน้าที่ดาเนินงานของรัฐไม่ว่าในกรณีใด ๆ
“หน่วยงานเอกชน” หมายความว่า หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของบุคคล หรือคณะ
บุคคลเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินงานที่แสวงหากาไร หรือที่ไม่แสวงหากาไร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

-๓“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
----------------------------------------มาตรา ๕ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แ ห่ งชาติต้องดาเนินการ เพื่อปกป้อง รับมือ
ป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทหาร หรือที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อความมั่นคงของประเทศทางไซเบอร์
ในภาพรวม ให้มีความเป็นเอกภาพ โดยให้คานึงถึงความสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรอบนโยบาย
และแผนแม่บททีเ่ กี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี
การด าเนิ น การเพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งครอบคลุ ม ในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบูรณาการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ
(๒) การสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๓) การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ
(๔) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๕) การสร้างความตระหนักและรอบรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๖) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๗) การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๘) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
หมวด ๒
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
----------------------------------------มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานคนที่สอง
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงยุ ติธ รรม รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิก าร
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ

-๔เลขาธิการสภาความมั่น คงแห่ งชาติ ผู้ อานวยการส านักข่ าวกรองแห่ งชาติ ผู้ ว่าการธนาคารแห่ งประเทศไทย
เลขาธิการคณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ยง กิจการโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้
ความเชี่ ย วชาญและความสามารถเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ า น ด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ด้ า นนิ ติ ศ าสตร์ ด้ า นการท าคดี ก ารปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม หรือดาวเทียม ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการและให้เลขาธิการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท านโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ าด้ ว ยการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) จั ดให้ มี การประเมิ น ผลการด าเนิ นงานตามนโยบายและแผนระดั บชาติ ว่ าด้ วยการรั กษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและ
แผนระดับชาติดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินการปกป้อง รับมือ ป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งจากภายในและภายนอกประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน
(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
(๕) เสนอแนะต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกั บ การประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
และหน่วยงานเอกชน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ หรือให้ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๖) เสนอแนะและให้ ค วามเห็ น ต่ อ คณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ
หรื อ คณะรั ฐ มนตรี ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แผนงาน โครงการ หรื อ การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ และ
การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปั ญ หาหรือข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมถึงการจัดให้ มี ห รือปรับปรุงกฎหมายที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้การดาเนินการปกป้อง รับมือ ป้องกันและลดความเสี่ยง
จากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งจากภายในและภายนอกประเทศให้มี
ความมั่นคงและยั่งยืน
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อพิจารณาหรือทาการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

-๕(๘) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา ศึกษา เสนอแนะ หรือดาเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๙) แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารสานักงาน
(๑๐) ก าหนดอั ต ราเงิน เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของเลขาธิ ก าร ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะรัฐมนตรีกาหนดและตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารสานักงาน
(๑๑) ปฏิบั ติหน้ าที่อื่น ตามที่นายกรัฐมนตรีห รือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
จากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ งก่ อ นวาระ คณะรั ฐ มนตรีอ าจแต่ งตั้ งผู้ อื่ น
เป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน เว้นแต่วาระการดาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นใหม่
ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้น จากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งพ้ น จากต าแหน่ งตามวาระ อาจได้ รับ การแต่ งตั้ งอี ก ได้ แ ต่ จ ะด ารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้น จากตาแหน่ งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘

-๖มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้ รองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งหรือคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุมเรียงตามลาดับ ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสี ย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
การประชุมคณะอนุ กรรมการหรือคณะทางาน ให้ นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ให้ ค ณะกรรมการ ได้รับ เบี้ ย ประชุม และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ตามหลั ก เกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
คณะอนุ กรรมการ คณะทางาน และที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ได้รับ
เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๓
สานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
----------------------------------------ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งสานักงาน
มาตรา ๑๓ ให้ มีสานั กงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แห่งชาติ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพัน ธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิส าหกิจสั มพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๑๔ ให้สานักงาน มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๒) จัดทาแผนการดาเนินงานของสานักงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักงานเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
(๓) สนับสนุนและให้คาแนะนาการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ

-๗(๔) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศทั้งข้อมูลภายใน
และต่างประเทศ โดยการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภั ยคุกคาม
การป้องกัน การรับมือความเสี่ยงจากสถานการณ์ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ และข้อมูลอื่นใดอันเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อวิเคราะห์รายงานต่อคณะกรรมการ
(๕) ตอบสนองและรั บมื อกั บภั ยคุ กคามไซเบอร์ เมื่ อมี เหตุ การณ์ ด้ านความมั่ นคงปลอดภั ยหรื อ
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิดที่ส่งผลกระทบ หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญหรืออย่างร้ายแรง โดยวางมาตรการเกี่ยวกับการดาเนินการที่คานึงถึงชั้น
ความลับและการเข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับ โดยประสานความร่วมมือทางปฏิบัติในการดาเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อให้การยับยั้งปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้ง
ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่เห็นสมควรจะต้องมี
มาตรการเชิงรุกเพื่อตอบโต้หรือขัดขวางการเกิดภัยคุกคามหรือสถานการณ์ดังกล่าวให้สานักงานเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาโดยเร่งด่วน เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
(๖) ติดตาม เฝ้าระวัง รวมทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National CERT)
เพื่อให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงาน CERT ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
(๗) ศึ กษาและวิจั ย ข้อมู ล ที่ จาเป็ น ส าหรับ การรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ เพื่ อจัด ท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนดาเนินการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะเกี่ยวกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย หรือกรณีอื่นใด
เกี่ยวกับการรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และให้ นาผลการศึกษาและวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๙) จั ดทารายงานความคืบหน้ าและสถานการณ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทาสรุปผลการ
ดาเนิ นงานรายงานประจาปี ให้ คณะกรรมการทราบ และปฏิบัติงานอื่นใดอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของประเทศตามทีค่ ณะกรรมการ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๑๐) รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และงานเลขานุการของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการบริหารสานักงาน
มาตรา ๑๕ ทุนและทรัพย์สินในการดาเนินกิจการของสานักงาน ประกอบด้วย
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมา
(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น
รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๕) ค่าธรรมเนี ย ม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดาเนิน กิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสานักงาน

-๘การรับเงิน หรือทรัพย์สินตาม (๔) จะต้องไม่กระทาในลักษณะที่ทาให้สานักงานขาดความเป็น
อิสระหรือความเป็นกลาง
ทรัพย์สินของสานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
บรรดารายได้ของสานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น
หรือสมควร สานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนารายได้ของสานักงานในจานวนที่เห็นสมควร
นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๖ ในการดาเนินกิจการของสานักงาน ให้มีคณะกรรมการบริหารสานักงานรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารสานักงาน” ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ น ประธานกรรมการ รองปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมที่
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ผู้ อ านวยการส านั กงานพั ฒ นาธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (องค์ การมหาชน)
ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้บังคับการปราบปราม
การกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้อานวยการกองป้องกันและปราบ
ปราบการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็ นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีกไม่น้อยกว่าสี่ คนแต่ไม่เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้ง ทาหน้าที่กากับและติดตามการดาเนินงานของสานักงาน
ให้เลขาธิการทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหารสานั กงาน และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของสานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และความสามารถเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ด้านนิติศาสตร์ ด้านการทาคดีการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
หรือดาวเทียม ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการรักษา
ความมั่น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ ห รื อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานของคณะกรรมการบริห ารส านั ก งานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
ให้นาความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาบังคับใช้กับคณะกรรมการบริหารสานักงาน
โดยอนุโลม
การประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงาน คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน ให้นามาตรา ๑๑
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการบริห ารส านั กงาน มี ห น้ าที่ และอ านาจควบคุ ม ดูแ ลกิ จการทั่ ว ไป
ของสานักงาน หน้าที่และอานาจดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสานักงาน
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนการเงินและงบประมาณประจาปีของสานักงาน
(๓) ออกระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการตามมาตรา ๒๑
(๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ

-๙(๕) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมดูแล การดาเนินงาน การบริหารงาน
การบริหารงานบุคคล การเงินและทรัพย์สิน และการพัสดุของสานักงาน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๘ ให้ ส านั กงานมี เลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็ นชอบของ
คณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสานักงาน ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการบริหารสานักงาน มีห น้าที่
บริหารกิจการของสานักงานและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน และจะให้มีรองเลขาธิการ
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได้
มาตรา ๑๙ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทางานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา
มาตรา ๒๐ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยต้องคาพิ พากษาถึงที่ สุ ด ให้ จาคุกไม่ว่ าจะได้ รับ โทษจาคุ กจริงหรือไม่ เว้น แต่เป็น โทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือของราชการส่วนท้องถิ่น
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือจาก
หน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มาตรา ๒๑ เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะ
ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ให้คณะกรรมการบริหารสานักงาน
จัดให้มีการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกที่เป็นกลางและอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
บริหารสานักงานกาหนด
ในกรณี ข้ อ เท็ จ จริ งปรากฏว่ า เลขาธิ ก ารมี ผ ลการประเมิ น ตลอดทั้ งสามปี ที่ ผ่ านมาอยู่ ในขั้ น
ต่ากว่าดีตั้งแต่สองปี ขึ้น ไป ให้ ดาเนิ นการสรรหาเลขาธิการใหม่ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการบริห ารสานักงาน
จะแต่งตั้งเลขาธิการที่พ้นจากตาแหน่งให้ดารงตาแหน่ง เลขาธิการอีกไม่ได้ ในกรณีอื่นเลขาธิการอาจสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกใหม่ได้

-๑๐การประเมินผลตามวรรคสองให้คานึงถึงผลประกอบการของสานักงานเป็นส่วนสาคัญด้วย
มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๑ เลขาธิการ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริ ห ารสานักงานให้ ออก เพราะไม่ผ่ านการประเมินหรือมีผ ลการประเมิน
อยู่ ในขั้ น ต่ ากว่ าดี ส องปี ติ ด ต่ อ กั น หรื อ เมื่ อ คณะกรรมการบริห ารส านั ก งานเห็ น ว่ าหากอยู่ ในต าแหน่ งต่ อ ไป
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สานักงานอย่างร้ายแรง
(๔) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐
มาตรา ๒๓ เมื่อเลขาธิการพ้นจากตาแหน่งให้รองเลขาธิการพ้นจากตาแหน่งด้วยและในกรณี
เลขาธิ ก ารพ้ น จากต าแหน่ งเพราะเหตุ ผ ลจากการประเมิ น ตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ (๓) จะแต่ ง ตั้ ง
รองเลขาธิการที่พ้นจากตาแหน่งนั้นเป็นเลขาธิการมิได้
มาตรา ๒๔ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของสานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงานและตามนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นโยบายของคณะรัฐมนตรี และระเบียบข้อบังคับ
และมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสานักงาน
(๒) บั ง คั บ บั ญ ชาและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานและลู ก จ้ า งของส านั ก งาน
ทุกตาแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารสานักงาน
(๓) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของส านั ก งาน โดยไม่ ขั ด หรือ แย้ งกั บ ระเบี ย บ หรื อ
ข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสานักงาน
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารสานักงาน
มาตรา ๒๕ ในกิ จ การที่ เกี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอก ให้ เลขาธิ ก ารเป็ น ผู้ แ ทนของส านั ก งาน
และเพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอานาจให้ บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้ องเป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสานักงานกาหนด
การรั กษาการแทนเลขาธิ การ ในกรณี ที่ ไม่ มี เลขาธิ การหรื อเลขาธิ การไม่ อาจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารสานักงานกาหนด
ส่วนที่ ๒
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินการดาเนินงานของสานักงาน
มาตรา ๒๖ การบัญชีของสานักงาน ให้จัดทาตามมาตรฐานการบัญชีตามแบบและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริหารสานักงานกาหนด

-๑๑มาตรา ๒๗ ให้สานักงานจัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ให้ ส านั ก งานตรวจเงิน แผ่ น ดิ น หรือ ผู้ ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าตที่ ส านั กงานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายและทรัพย์สินของสานักงานทุกรอบปี แล้วทารายงาน
ผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานักงาน
มาตรา ๒๘ ให้สานักงานจัดทารายงานการดาเนินงานประจาปีเสนอรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานการดาเนินงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของสานักงานในปีที่ล่วงมาและรายงานการประเมินการดาเนินงานของสานักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว
การประเมินการดาเนินงานของสานักงานตามวรรคสอง จะต้องดาเนินการโดยบุคคลภายนอกที่
คณะกรรมการบริหารสานักงานให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ ๓
การกากับดูแลสานักงาน
มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหน้าที่และอานาจกากับ
ดูแลการดาเนินกิจการของสานักงานให้เป็นไปตามหน้าที่อานาจและตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรัฐ มนตรี ที่เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อการนี้ ให้ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงดิ จิทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคมมีอานาจสั่ งให้
สานักงานชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือทารายงานและมีอานาจยับยั้งการกระทาของสานักงานที่ขัดต่ออานาจ
หน้าที่ของสานักงาน นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การดาเนินการของสานักงานได้
หมวด ๔
การปฏิบัติการและการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
----------------------------------------มาตรา ๓๐ เมื่ อ คณะกรรมการจั ด ท าแผนแม่ บ ทความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ แ ห่ ง ชาติ
ให้สานักงานจัดทาแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ หรือโครงการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว
มาตรา ๓๑ ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ดาเนินการภายใต้กฎหมายที่กาหนดหน้าที่
อานาจของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนนั้นให้สอดคล้องกับแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ หรือโครงการ
ตามมาตรา ๓๐
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบอานวยการให้การปฏิบัติตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและสาเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด

-๑๒ในกรณีที่คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินการ ตลอดจนการปฏิบัติการ
ใด ๆ ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรา ๓๒ ในกรณี ที่ เห็ น สมควร คณะกรรมการ อาจกาหนดให้ ห น่ว ยงานของรัฐแจ้งรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบตามแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ หรือโครงการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์
หรือผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้รับผิ ดชอบการปฏิบัติงานในการดาเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติงานโดยยึดถือแผนปฏิบัติการ มติ หรือการสั่งการของ
คณะกรรมการ
การไม่ปฏิบัติตามวรรคสองถือเป็นการขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา
มาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอานาจควบคุมและกากับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและพระราชบัญญัติ นี้
ในการนี้ให้มีอานาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๑ ได้ทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ มี มติ ว่ากระทรวง หน่ ว ยงานของรัฐ หน่ ว ยงานเอกชน
หรื อ ผู้ มี ห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรือ ปฏิ บั ติ ก ารโดยขัด หรือ แย้ ง
กับแนวทางตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ แจ้งให้กระทรวง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชน หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวดาเนินการแก้ไข ยกเลิก หรือยุติการดาเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่กาหนด
ในกรณี ที่ ก ระทรวง หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วไม่ ด าเนิ น การตามมติ
คณะกรรมการภายในเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ ถือว่าปลั ดกระทรวง หั ว หน้ าหน่ว ยงานของรัฐ
หรื อ ผู้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ดั งกล่ า ว แล้ ว แต่ ก รณี กระท าผิ ด วิ นั ย และให้ ค ณะกรรมการส่ งเรื่ อ งต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
เป็นผู้พิจารณา หากคณะรัฐมนตรี มีความเห็นเป็นประการใดให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มาตรา ๓๕ ในกรณีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้นในระบบสารสนเทศซึ่งอยู่
ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานใด ให้ห น่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามมาตรา ๔๑ รายงานเหตุดังกล่าวไปยังเลขาธิการโดยเร็ว
เมื่อเลขาธิการได้รับทราบเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้รีบดาเนินการป้องกันหรือแก้ไขเหตุภัยคุกคามนั้น
ตามความเหมาะสมทันที และรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
มาตรา ๓๖ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายอันเนื่องมาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งการให้ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
ทุกแห่งดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นได้
ตามที่เห็นสมควร และอาจให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับอันตรายหรือ
อาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว กระทาหรือร่วมกันกระทาการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ
หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที

-๑๓ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการก่ อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้คณะกรรมการ
มีอานาจสั่งบุ คคลนั้ น กระทาการใดๆ หรืองดเว้น กระทาการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงอันเกิดจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นได้
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม การให้บริการดาวเทียม ระบบ
กิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบกิจการสาธารณะสาคัญ ซึ่งเป็นเครือข่ายในระดับประเทศ เพื่อมิให้เกิดผล
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงทางการทหาร ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ คณะกรรมการอาจสั่งการให้หน่วยงานเอกชนกระทาการหรืองดเว้นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง และให้
รายงานผลการปฏิบัติการต่อคณะกรรมการ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่ เห็ น สมควร คณะกรรมการอาจแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แจ้ ง รายชื่ อ
ผู้รับผิดชอบตามแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ หรือโครงการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
หรือผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่อคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการประสานงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของและการปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์
มาตรา ๓๙ ให้ หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ติดตาม
เฝ้าระวัง และดาเนินการป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานเอกชนเพื่อร่วมมือ
และช่วยเหลือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ให้สานักงานประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
โดยส านั ก งานอาจให้ ความช่ว ยเหลื อทางด้านบุค ลากรและเทคโนโลยีแ ก่ห น่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานเอกชน
ภาคประชาชน และผู้ประกอบการตามความจาเป็นและเหมาะสมได้
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีเหตุลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเกิดหรือ
คาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๑) มีการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่มีความผิดปกติซึ่งน่าเชื่อว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๒) มีการพยายามเข้าถึงหรือเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศหรือระบบการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
จากภายนอกที่มีความผิดปกติซึ่งน่าเชื่อว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๓) ระบบข้อมูลสารสนเทศหรือระบบการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีถูกทาลาย ซึ่งน่าเชื่อว่าจะเกิด
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระบบสารสนเทศซึ่งอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งใด ให้เป็น
หน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวต้องเข้าดาเนินการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง และเข้าแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น
และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

-๑๔(๑) จัดการเหตุภัย คุกคามทางไซเบอร์ และหากพบอุปสรรคหรือปัญ หาในการจัดการเหตุภั ย
คุกคามทางไซเบอร์ อาจร้องขอความช่วยเหลือไปยังสานักงาน
(๒) รายงานข้อมูลภัยคุกคามและการดาเนินการไปยังสานักงานโดยเร็ว ทั้งนี้ กรณีที่เกิดหรือคาด
ว่าจะเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลตามมาตรา ๓๘ รายงาน
เหตุดังกล่าวไปยังสานักงานโดยเร็ว
เมื่อสานักงานได้รับทราบเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการประสานกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง
เพื่อร่วมในการป้องกันหรือแก้ไขเหตุภัยคุกคามนั้นตามความเหมาะสมทันที และรายงานให้คณะกรรมการทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
มาตรา ๔๒ เมื่อสานักงานได้รับแจ้ งเหตุกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์
จากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๑ ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) อานวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน
เอกชนเพื่อจัดการความเสี่ยงและเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(๒) ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพิ่มศักยภาพ
ในการตอบโต้เหตุการณ์ อย่างทัน ท่วงทีแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเอกชนในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการเข้าร่วมในการแก้ไข การบรรเทา และการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
(๓) รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ไปยังคณะกรรมการ
(๔) ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ การป้ อ งกั น หรือ ระงั บ ยับ ยั้ งภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๑ หรือสานักงาน อาจขอให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือหน่วยงานเอกชน ให้ข้อมูล
สนับสนุนบุคลากร หรือใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อยู่ใน
สั งกั ด หรื อ ความครอบครองได้ ในกรณี ข องหน่ ว ยงานเอกชนจะต้ อ งได้ รับ ความยิน ยอมด้ ว ย หากไม่ ยิ น ยอม
ให้หน่วยงานของรัฐหรือสานักงาน แล้วแต่กรณี ยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาและมีคาสั่งให้เอกชนนั้น
ส่งข้อมูลหรือให้ใช้เครื่องมือดังกล่าว
ให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๑ หรือสานักงาน แล้วแต่กรณี ดูแลมิให้มีการใช้ข้อมูลที่ขอใช้
ตามวรรคหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนเจ้าของข้อมูล และรับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล บุคลากร หรือเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๔ ในการเฝ้ าระวั งหรื อ ติ ด ตามเพื่ อป้ อ งกั น และระงั บ ยั บ ยั้ งภั ยคุ ก คามทางไซเบอร์
หากสานักงานมีความจาเป็นจะต้องใช้เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อติดตาม
การก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์อันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากศาล
มาตรา ๔๕ กรณีที่เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างร้ายแรง ที่อยู่ในหน้าที่และอานาจหรือความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติมอบหมาย

-๑๕ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์และดาเนินการ
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดังกล่าวภายในเขตและระยะเวลาที่กาหนดก็ได้ ทั้งนี้ ให้ประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน และให้สานักงานเป็นหน่วยงานสนับสนุนและดาเนินการตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ในกรณี ที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามวรรคหนึ่งสิ้นสุ ดลง หรือสามารถดาเนินการแก้ไขได้ตาม
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่หรือรับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในกรณี
นั้นได้ตามปกติ ให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้อานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง และให้รายงานผล
การดาเนินการต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยเร็ว
มาตรา ๔๖ ในการดาเนินการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตามมาตรา ๔๕ ให้ รัฐมนตรีมีอานาจสั่ งการหรือกากับให้ห น่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์สามารถตอบสนองและรับมือภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามที่เห็นสมควร
และอาจให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด กระทาการหรือร่วมกันกระทาการใดๆ หรือบูรณาการในการดาเนินการ
อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลที่เกิดจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที
ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งบุคคลนั้นระงับหรือหยุดกระทาการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรง
อันเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นได้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง กรณีมีความจาเป็นที่รัฐมนตรีต้อง
ใช้อานาจหรือหน้าที่ตามกฎหมายใดที่อยู่ในอานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
ของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐนั้นมอบอานาจและความรับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าว
ให้สานักงานดาเนินการแทนหรือมีอานาจดาเนินการด้วยภายในเขตและระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี
จะต้องกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้อานาจและการตรวจสอบการใช้อานาจนั้นไว้ด้วย
หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่
----------------------------------------มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีห นั งสือสอบถามหรือเรียกให้ ห น่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลใดๆ มาให้
ถ้ อ ยค า ส่ ง ค าชี้ แ จงเป็ น หนั ง สื อ หรื อ ส่ ง บั ญ ชี เอกสาร หรื อ หลั ก ฐานใดๆ มาเพื่ อ ตรวจสอบหรื อ ให้ ข้ อ มู ล
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีหนังสือขอให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลใดๆ ดาเนินการเพื่อประโยชน์
แห่งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๓) เข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารทั้งทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด หรือดาเนินการตามมาตรการที่
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และระงับยับยั้งความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ให้ยื่นคาร้องเพื่อขอคาสั่งศาลในการปฏิบัติการ

-๑๖ตามหน้ าที่ และอานาจแต่ ในกรณี จ าเป็ น เร่ งด่ วนหากไม่ ดาเนิน การในทั นที จะเกิ ดความเสี ยหายอย่ างร้ายแรง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติของคณะกรรมการ ดาเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว
ในกรณี ที่ ภ าคเอกชนไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ข อความร่ ว มมื อ ให้ เสนอ
คณะกรรมการ พิจารณา เพื่อเสนอให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กากับดูแล พิจารณาลงโทษโดยใช้อานาจตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อบังคับอื่นใดที่มีอยู่
การดาเนินการตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลที่ได้มาตามมาตรา ๔๗ ให้แก่บุคคลใด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้
หน้าที่และอานาจโดยมิชอบ หรือเป็นการกระทาตามคาสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล
มาตรา ๔๙ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและมีคุณสมบัติตามที่
รัฐมนตรีกาหนด
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ในการก าหนดให้ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนพิ เศษต้ อ งค านึ งถึ งภาระหน้ า ที่ ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ
ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจานวนมาก
คุ ณ ภาพของงาน และการด ารงตนอยู่ ในความยุ ติ ธ รรมโดยเปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอื่ น
ในกระบวนการยุติธรรมด้วย
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรือการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
ที่ได้รับ มอบหมายในการปฏิบัติภ ารกิจเพื่อตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่กระทบต่อความมั่นคง
ทางทหารเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้อง และบัตรประจาตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๒ ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบสานักงาน
ทีค่ ณะกรรมการบริหารสานักงานกาหนด
(๑) การด าเนิ น การ การแสวงหาข้ อ มู ล และรวบรวมพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) การดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นแก่การปกป้อง ป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่เกิดขึ้นตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

-๑๗หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
----------------------------------------มาตรา ๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน ... เดือน หรือปรับไม่เกิน ... บาท หรือทัง้ จาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน ... เดือน หรือปรับไม่เกิน ... บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผู้ ใดฝ่ าฝื น มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ น ... เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ... บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๖ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาตรา ๔๗ หากเกิ ดจากสั่ งการ
หรือไม่สั่งการหรือกระทาหรือไม่กระทาของผู้แทนนิติบุคคลที่มีหน้าที่และอานาจ ผู้แทนนิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน ... ปี หรือปรับไม่เกิน ... บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
----------------------------------------มาตรา ๕๗ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๘ ในวาระเริ่มแรก ให้สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ทาหน้าที่เป็นสานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
............................................
นายกรัฐมนตรี

