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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายวา่ด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 

เหตุผล 
 
โดยที่ในปัจจุบันการให้บริการหรือการประยกุต์ใช้เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บรกิารโดยปกติของดาวเทยีมมีความเสีย่งจาก 
ภัยคุกคามทางไซเบอรอ์ันอาจกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ และความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ  
ดังนั้น เพื่อให้สามารถป้องกัน หรือรับมือกับภยัคุกคามทางไซเบอร์ได้อยา่งทันท่วงที สมควร 
ก าหนดลักษณะของภารกิจหรอืบริการที่มีความส าคัญเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภยั
คุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความม่ันคงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้มีหน่วยงานเพื่อ
รับผิดชอบในการด าเนินการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่วา่ในสถานการณ์
ทั่วไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยตอ่ 
ความม่ันคงอยา่งร้ายแรง ตลอดจนก าหนดให้มีแผนปฏิบัตกิารและมาตรการด้านการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอร ์อยา่งมีเอกภาพและต่อเนือ่ง อันจะท าใหก้ารปอ้งกันและการรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

การรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ 
พ.ศ. .... 
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกีย่วกับการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ 
และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

เพื่อให้การรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์มีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการป้องกนั รับมือ 
และลดความเสีย่งจากภยัคุกคามทางไซเบอรอ์ันกระทบต่อความม่ันคงของรัฐและความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงือ่นไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 

............................................................................................................................. ....... 
.......................................... 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา่ “พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภยั
ไซเบอร์ พ.ศ. ....” 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “การรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า มาตรการหรอื 
การด าเนินการที่ก าหนดขึ้นเพือ่ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
ความม่ันคงทางทหาร และความสงบเรียบรอ้ยภายในประเทศ  



 ๒ 

 “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” หมายความวา่ การกระท าหรอืการด าเนินการใดๆ โดยมิ
ชอบโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการ
ประทุษร้ายต่อระบบคอมพวิเตอร์ ทรัพย์สินสารสนเทศ และเป็นภยันตรายที่ใกลจ้ะถึงที่จะก่อให้เกิด
ความเสยีหายหรือส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือทรัพยส์ิน
สารสนเทศ 

“ไซเบอร์” หมายความรวมถงึ ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการ 
หรือการประยกุต์ใช้เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้ง 
การให้บรกิารโดยปกตขิองดาวเทียมและระบบเครือขา่ยที่คล้ายคลึงกัน ที่เชือ่มต่อกันเป็นการทั่วไป 

“ทรัพยส์นิสารสนเทศ” หมายความว่า  
  (๑) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์และ

ระบบสารสนเทศ 
    (๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์อื่นใด 
    (๓) ข้อมูลสารสนเทศ ขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ทีจ่ัดเก็บไว้ใน
หรือประมวลผลจากหรือเรียกได้จาก (๑) และ (๒) แตไ่มร่วมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่
บุคคลสื่อสารถงึกัน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิ องคก์รฝา่ยนิติบัญญัติ องค์กรฝา่ยตุลาการ องค์กรอสิระ องค์การมหาชน 
และหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

“หน่วยงานเอกชน” หมายความว่า หน่วยงานที่จัดตัง้ขึน้จากการรวมตวัของ
บุคคล หรือคณะบุคคลเข้าดว้ยกัน ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานที่แสวงหาก าไร หรอืที่ไม่แสวงหา
ก าไร โดยไมอ่ยู่ภายใต้การบงัคับบัญชาหรือการก ากับดูแลจากหน่วยงานของรัฐ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไมก่็ตาม 

“ประมวลแนวทางปฏบิัติ” (Code of Practice) หมายความวา่ ระเบยีบกฎเกณฑ์
ใดๆ ที่ออกหรืออนุมัติโดยคณะกรรมการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติ รวมถึงประกาศ 
แนวทางต่างๆ ที่จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขภายหลัง 

“เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์” (Cybersecurity Incident) 
หมายความวา่ เหตกุารณ์ที่เกดิจากการกระท าหรอืการด าเนินการใดๆ ที่มิชอบซึ่งกระท าการผา่นทาง
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพวิเตอร์ (โดยอาจมีลักษณะเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ดว้ยหรอืไม่ก็ได้) ซึ่ง
อาจเกิดความเสยีหายหรอืผลกระทบต่อการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอรข์องเครื่องคอมพิวเตอร์หรอืระบบคอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินสารสนเทศ 

“ระบบมาตรการที่ใช้แกป้ัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” 
(Cybersecurity Solution) หมายความวา่ การแก้ไขปัญหาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรโ์ดยใช้
บุคลากร (people) กระบวนการ (process) และเทคโนโลย ี(technology) โดยผ่านคอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือบรกิารที่เกีย่วกับคอมพิวเตอร์ใดๆ เพือ่สร้างความ
มั่นใจและเสริมสรา้งความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สิน
สารสนเทศ 

 
 



 ๓ 

“โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ” หมายความวา่ คอมพิวเตอร์หรือ 
ระบบคอมพิวเตอรซ์ึ่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนใช้ในกิจการของตนที่เกีย่วข้องกับ
การรักษาความม่ันคงปลอดภยัของรัฐ ความปลอดภยัสาธารณะ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชนส์าธารณะ 

“หน่วยงานโครงสร้างพืน้ฐานส าคัญทางสารสนเทศ” หมายความวา่ หน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานของภาคเอกชน ซึ่งมีภารกจิหรือให้บรกิารโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ 

“หน่วยงานควบคมุหรือก ากบัดูแล” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนหรอืบคุคลซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้มีหนา้ที่และอ านาจในการควบคุมหรือก ากับ
ดูแลการด าเนินกิจการของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ  

“กรรมการ กปช.” หมายความวา่ กรรมการการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
แห่งชาติ 

“คณะกรรมการก ากับส านักงาน” หมายความวา่ คณะกรรมการก ากับส านกังาน
คณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาติ 

“กรรมการก ากับส านักงาน” หมายความว่า กรรมการก ากบัส านกังาน
คณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาติ  

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความวา่ ผูซ้ึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้  

“เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติ 

“ส านักงาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการการรกัษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติ 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รฐัมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ 

ออกประกาศ และแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ที่ เพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใชบ้ังคับได้ 



 ๔ 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา่ “คณะกรรมการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กปช.” และให้ใชช้ื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“National Cybersecurity Committee” เรียกโดยย่อว่า “NCSC” ประกอบดว้ย 

(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ กอ.รมน. ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นกรรมการ 
  ให้ เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง  และให้แต่งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 
  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ปลั ดก ระทรวงยุ ติ ธ รรม  ปลั ดกระทรวงการคลั ง  ปลั ดกระทรวง (ดู  คกก .เตรียมการฯ ) 
ผู้บัญชาการต ารวจแหง่ชาติ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านกฎหมาย หรือ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานกุาร และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของ 
ส านกังานจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 



 ๕ 

การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒุิรวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ด ารงต าแหน่งแทนผู้ทีพ่้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระตามมาตรา ๗ วรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดโดยการเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๖  กรรมการ กปช. ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรกัษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพพิากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรอืออกจากงาน 

จากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติหนา้ที่ เพราะทุจริตต่อหนา้ที่หรือประพฤตชิั่วอยา่งรา้ยแรง หรอื 
เคยถกูถอดถอนจากต าแหน่ง 

(๕) เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง สมาชกิสภาท้องถิ่น หรอืผู้บริหารท้องถิ่น  
กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึง่รับผิดชอบการบรหิารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหนา้ทีข่องพรรคการเมือง  
 

มาตรา ๗  กรรมการ กปช. ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรกัษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามป ี

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการ กปช.
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพิ่มเติมหรือแทนต าแหน่งที่วา่งได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวฒุิเพิ่มเติม 
หรือแทนต าแหน่งที่วา่งนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยูข่องกรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  

เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการ กปช. ผูท้รงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหนง่ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงาน 
ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตัง้กรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวฒุิขึ้นใหม ่

 
มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ กปช. 

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๖ 
 



 ๖ 

มาตรา ๙ เพือ่ประโยชน์ในการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ ให้ 
กปช. มีหนา้ทีแ่ละอ านาจ ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน และวางแผนนโยบายการด าเนินการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรต์ามมาตรา ๓๘ ตอ่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งต้องเป็นไป
ตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๓๗ 
  (๒) ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการ ที่เกีย่วกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ์

(๓) ก ากับดูแลการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
ของ กปช. และส านักงานเพือ่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ส าหรบัเป็นแผนแม่บทในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอร์ในสถานการณ์ปกตแิละในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดหรือเกิดภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
โดยแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละแผนระดับชาติวา่ด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรอบนโยบายและแผนแม่บทท่ีเกี่ยวกับการรกัษาความม่ันคงของสภา
ความม่ันคงแห่งชาต ิ

(๓/๑) แต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ รวมถงึเลขาธิการ
ส านักงานตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับส านักงาน 

(๔) ก าหนดหนา้ที่ของ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ และ
หน้าที่ของผู้ควบคุมก ากบัดูแล แต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ รวมถึงเลขาธกิาร
ส านกังาน (ยา้ยไป ๓/๑ และยา้ยไปเป็นอ านาจหนา้ที่ของ กสส.) 
  (๕) ก าหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดา้นการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอรอ์ันเป็นขอ้ก าหนดขั้นต่ าในการด าเนินการด้านการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์
ส าหรับหนว่ยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ รวมทั้งก าหนด
มาตรการในการประเมินความเสี่ยง การตอบสนองและรับมือกับภยัคุกคามทางไซเบอร์ เมื่อมีภัย
คุกคามทางไซเบอร์หรอืเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจกอ่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่าง
มีนัยส าคัญหรืออยา่งรา้ยแรงต่อระบบสารสนเทศของประเทศ เพื่อให้การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ปฏิบัติได้อยา่งรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ยา้ยไปเป็นอ านาจ
หน้าที่ของ กกซ.) 
 (๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือในการตั้งหน่วยงานเฝา้ระวังภยัคุกคามทางไซ
เบอร์ (CERT) ในประเทศและต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับเหตุการณ์ที่เกีย่วกับความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอรแ์ละก าหนดระบบที่ใช้แก้ปัญหาเพือ่รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  (ยา้ยไปเป็น
อ านาจหนา้ที่ของ กกซ.) 
 (๗) ร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการก าหนดกรอบและความร่วมมือที่
เกี่ยวขอ้งกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์กับหนว่ยงานในประเทศและตา่งประเทศ (ยา้ยไป
เป็นอ านาจหนา้ที่ของ กกซ.) 

(๘) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะความรู้และความเชีย่วชาญ
ในด้านการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ ของพนักงานเจ้าหนา้ที่ เจา้หน้าที่

ของหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่เกีย่วขอ้งกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  (ยา้ย
ไปเป็นอ านาจหน้าทีข่อง กกซ.) 

(๙) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการด าเนินการ 



 ๗ 

รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพือ่การรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และการรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๐) ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกีย่วกับความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ สร้าง
มาตรฐานเกีย่วกับการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ รวมถึงก าหนดมาตรฐานบังคับขั้นต่ าที่
เกี่ยวขอ้งกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริมใบรับรอง
มาตรฐานความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ให้กับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน (ยา้ยไปเป็นอ านาจหนา้ที่ของ กสส.) 
 

(๑๑) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร ์ 

(๑๒) เสนอแนะตอ่คณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงประมวลแนวทางปฏิบัติ 
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๑๓) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซ
เบอร์ที่มีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคัญหรือแนวทางนโยบายในการพัฒนามาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอร์ให้คณะรัฐมนตรีทราบ  

(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

การก าหนดกรอบมาตรฐานตาม (๕) ให้ กปช. ค านึงถึงหลกัการบริหารความเสีย่ง 
โดยอยา่งน้อยต้องประกอบด้วยวธิีการและมาตรการดังต่อไปนี้  (ยา้ยไปเป็นอ านาจหนา้ทีข่อง กกซ.) 

(๑) การระบุความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึ้นแก่คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ทรัพย์สินสารสนเทศ ทรัพย์สนิและชีวิตรา่งกายของบุคคล  

(๒) มาตรการป้องกันความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึ้น 
(๓) มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภยัคุกคามทางไซเบอร ์
(๔) มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภยัคกุคามทางไซเบอร์ 
(๕) มาตรการรักษาและฟื้นฟคูวามเสยีหายที่เกิดจากภยัคุกคามทางไซเบอร ์
 
มาตรา ๙/๑ ให้มีคณะท่ีปรึกษาคณะหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจในการรวบรวม

ความคิดเห็น ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอยา่งใดตามที่ กปช. 
มอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม องคป์ระกอบและ
วิธีการปฏบิัติหน้าที่ และวาระการด ารงต าแหนง่และการพ้นจากต าแหน่งของคณะท่ีปรึกษา ให้
เป็นไปตามระเบียบที่ กปช. ก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

   
  มาตรา ๑๐ ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ กปช. ตามมาตรา ๙ ให้มี
คณะกรรมการเฉพาะด้าน เพื่อปฏบิัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 



 ๘ 

  (๑) คณะกรรมการก ากับดแูลด้านความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิเรียกโดย
ย่อวา่ “กกซ.” ประกอบด้วย  

(ก) รองนายกรัฐมนตรีด้านความมัน่คง เป็นประธานกรรมการ  
(ข) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบดว้ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงพลงังาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินส่ีคน ซึ่ง กปช. แต่งตั้งจากผูม้ี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ 

ให้เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และให้แต่งตั้ง
ผู้ชว่ยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 
  (๒) คณะกรรมการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสส.” ประกอบด้วย 

(ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน
กรรมการ  

(ข) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบดว้ย ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการคนหนึง่ใน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาตแิต่งตัง้ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินส่ีคน ซึ่ง กปช. แต่งตั้งจากผูม้ี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ 

ให้เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และให้แต่งตั้ง
ผู้ชว่ยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 
  (๓) คณะกรรมการเฉพาะด้านอื่น ซึ่ง กปช. แตง่ตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อปฏบิัติหน้าท่ีตามที่ กปช. ก าหนด 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เปน็ไปตามระเบียบที่ กปช. ก าหนด 
 
   มาตรา ๑๑ ให ้กกซ. ตามมาตรา ๑๐ (๑) มหีน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

(๑) ติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแผนตามมาตรา ๓๗/๑ (๒) (๔) และ 
(๗) 



 ๙ 

(๒) ดูแลและด าเนินการเพื่อรับมอืกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามมาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ 

(๓) ก ากับดูแลการด าเนินงานของศนูยป์ระสานงานการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (THAI CERT) 

(๔) ก าหนดประมวลแนวทางปฏิบัตแิละกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อันเปน็ข้อก าหนดขั้นต่ าในการด าเนินการด้านการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ส าหรบัหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสรา้งพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
รวมทั้งก าหนดมาตรการในการประเมินความเสี่ยง การตอบสนองและรับมอืกับภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ เมื่อมีภยัคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ความเสียหายอย่างมนีัยส าคญัหรืออย่างร้ายแรงต่อระบบสารสนเทศของประเทศ เพื่อให้การรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอรป์ฏบิัติไดอ้ย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือในการตั้งหนว่ยงานเฝ้าระวังภยัคุกคามทาง
ไซเบอร์ (CERT) ในประเทศและต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอรแ์ละก าหนดระบบที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์  
 (๖) ร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานอืน่ๆ ในการก าหนดกรอบและความ
ร่วมมอืที่เกี่ยวขอ้งกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์กบัหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 (๗) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดบัทักษะความรูแ้ละความ
เชี่ยวชาญในด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์   

(๘) ก าหนดระดับของภยัคุกคามทางไซเบอร์ พรอ้มทั้งรายละเอียดของมาตรการ
ป้องกัน รบัมือ ประเมิน ปราบปราม และระงบัภยัคุกคามทางไซเบอร์ในแต่ละระดับเสนอต่อ กปช.  

(๙) วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อ
เสนอต่อ กปช. พิจารณาสั่งการ เมื่อมีภยัคุกคามระดับร้ายแรงขึ้น  

ในการก าหนดกรอบมาตรฐานตาม (๓) ให้ค านึงถึงหลักการบริหารความเสี่ยง 
โดยอย่างน้อยต้องประกอบดว้ยวธิีการและมาตรการดังตอ่ไปนี้  

(๑) การระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ทรัพย์สินสารสนเทศ ทรัพย์สนิและชีวิตรา่งกายของบุคคล  

(๒) มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
(๓) มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภยัคุกคามทางไซเบอร ์
(๔) มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร ์
(๕) มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์
ในการพิจาณาเพื่อก าหนดระดับของภัยคุกคามทางไซเบอร์ตาม (๘) ให้ก าหนด

ภัยคุกคามเป็น ๓ ระดับ พรอ้มทั้งรายละเอียดของมาตรการป้องกัน รบัมอื ประเมิน ปราบปราม 
และระงับภยัคุกคามทางไซเบอร์ในแต่ละระดับ  ดังนี ้

(๑) ภัยคมุทางไซเบอร์ในระดับเฝา้ระวัง 
(๒) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง 
(๓) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ 



 ๑๐ 

 

   มาตรา ๑๒ ให ้กสส. ตามมาตรา ๑๐ (๒) มหีน้าที่และอ านาจ ดังนี ้
(๑) ติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแผนตามมาตรา ๓๗/๑ (๓) และ (๗)  
(๒) ด าเนินการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้าง

พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศตามมาตรา ๔๗ และ มาตรา ๔๙  
(๓) ก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ และ

หน้าที่ของผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล โดยอย่างน้อยต้องก าหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล
ต้องก าหนดมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 

(๔) ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงก าหนดมาตรฐานบังคับขั้น
ต่ าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริม
ใบรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน 

 
มาตรา ๑๒/๑ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ และ มาตรา ๘ มาใช้บังคับ

กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเฉพาะด้านโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒/๒ ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการเฉพาะด้านมอบหมาย 
  ในกรณจี าเป็นตามขอ้ผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของส านักงาน  
คณะกรรมการเฉพาะด้านอาจแต่งตัง้ชาวต่างประเทศเป็นอนุกรรมการได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กปช.ก าหนด 
 

มาตรา ๑๒/๓ การประชุมของ กปช. คณะกรรมการเฉพาะด้าน คณะที่ปรึกษา 
และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กปช. ก าหนด โดยอาจประชุมด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 
มาตรา ๑๒/๔ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา 

กรรมการเฉพาะด้าน และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 
มาตรา ๑๐ ในการด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ของ กปช. ตามมาตรา ๙ และเพื่อให้

การบรหิารงานภายใน กปช. เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ให ้กปช. มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาติ (“คณะกรรมการก ากับ
ส านักงาน” หรอื “คกปช.”) คณะกรรมการก ากับดแูลดา้นความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาติ 
(“กกซ.”) คณะกรรมการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ 
(“กสส.”) และคณะกรรมการอื่นใดเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการภายใต้อ านาจก ากับดแูลของ 



 ๑๑ 

กปช. ทั้งนี้ รายละเอยีดองค์ประกอบ การแต่งตั้ง ถอดถอน คุณสมบัติ และอ านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการขา้งต้น รวมถึงกระบวนการอุทธรณ์ค าสั่ง กปช. และคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่ 
กปช. ก าหนด  

 
มาตรา ๑๑  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพจิารณา

ทางปกครองตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้แก่การปฏิบัติงาน การประชุม
และการพิจารณาของ กปช. และคณะกรรมการทั้งหมดตามมาตรา ๑๐ โดยอนุโลม 
  การประชุมของ กปช. และคณะกรรมการทั้งหมดตามมาตรา ๑๐ อาจกระท าได้โดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นได้ตามที่ กปช. ก าหนด 
 

มาตรา ๑๒  กปช. และคณะกรรมการทั้งหมดตามมาตรา ๑๐ มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะอนกุรรมการ เพือ่ปฏิบัตหิน้าที่หรือกระท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใดตามที่ กปช. และคณะกรรมการ
ทั้งหมดตามมาตรา ๑๐ มอบหมายได้  

กปช. อาจก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธกีารเกีย่วกับการปฏิบัตงิาน และการประชุม 
ของคณะอนุกรรมการก็ได้ 

 
มาตรา ๑๓  ให้ประธานกรรมการ กปช. คณะกรรมการทั้งหมดตามมาตรา ๑๐ กรรมการ 

กปช. และประธานอนกุรรมการและอนกุรรมการซึ่ง กปช. และคณะกรรมการทั้งหมดตามมาตรา ๑๐ แต่งตั้ง 
ได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจา้หนา้ที่มี

อ านาจออกค าสั่ง และตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกีย่วขอ้งด้วย  
ในการแต่งตั้งพนักงานเจา้หนา้ที่ ให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตัง้จากพนักงานของ

ส านกังานผู้มีความรู้ความช านาญ ดา้นการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร ์เป็นพนักงานเจ้าหนา้ที่
เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระดับความรู้ความช านาญ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามท่ี กปช. ประกาศก าหนดบัตรประจ าตัวพนักงานเจา้หนา้ที่ให้เป็นไป
ตามแบบที่คณะกรรมการก ากบัส านกังานประกาศก าหนด  

 
หมวด ๒ 

ส านกังานคณะกรรมการการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๕  ให้มีส านักงานคณะกรรมการการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน หรอืรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธกีารงบประมาณ 
หรือกฎหมายอื่น  

 



 ๑๒ 

มาตรา ๑๖  กิจการของส านกังานไม่อยูภ่ายใต้บังคับแห่งกฎหมายวา่ด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายวา่ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายวา่ด้วยประกันสังคม และกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนกังานและลูกจา้งของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกวา่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายวา่ด้วย 
เงินทดแทน 
 

มาตรา ๑๗  ให้ส านกังานรับผดิชอบงานธุรการ งานวชิาการ งานการประชุม และ
งานเลขานกุารของ กปช. และคณะกรรมการเฉพาะด้าน และให้มีหนา้ที่และอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) เสนอแนะและสนับสนุนในการจัดท านโยบายและแผนการด าเนินการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา ๙ (๑) และแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของ กปช. และส านกังานตามมาตรา ๙ (๒) ต่อ กปช. 
  (๒) จัดท าแนวปฏิบัตแิละกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ตามมาตรา ๙ (๓) เสนอต่อ กปช. เพื่อให้ความเห็นชอบ  

(๓) ด าเนินการและประสานงานกับหนว่ยงานของรัฐและเอกชนในการตอบสนอง
และรับมือกับภยัคุกคามทางไซเบอร์ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กปช.  

(๔) เฝา้ระวังความเสีย่งในการเกิดภยัคุกคามทางไซเบอร์ ติดตาม วิเคราะหแ์ละ
ประมวลผลข้อมูลเกีย่วกับภยัคุกคามทางไซเบอร์ และการแจ้งเตือนเกีย่วกับภยัคุกคามทางไซเบอร์ 

(๕) ปฏิบัติการ ประสานงาน สนับสนุน และให้ความชว่ยเหลือ หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการด าเนินการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการ
เพื่อการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ และมาตรการปอ้งกัน รับมือ และลดความเสีย่งจาก 
ภัยคุกคามทางไซเบอร ์หรือตามค าสั่งของ กปช.  

(๖) ด าเนินการและให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลอืในการป้องกัน รับมือ และ 
ลดความเสีย่งจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะภยัคุกคามทางไซเบอร์ทีก่ระทบหรือเกิดแก่
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 

(๗) เสริมสรา้งความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกับการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
รวมถึงการสรา้งความตระหนกัด้านสถานการณ์เกีย่วกับภยัคุกคามทางไซเบอร์รว่มกันเพือ่ให้มีการ
ด าเนินการเชิงปฏิบัตกิารที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบัน 

(๘) เป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการรกัษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอรข์องประเทศ รวมทั้งเผยแพรข่้อมูลที่เกีย่วข้องกับความเสีย่งและเหตุการณ์ด้าน 
การรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน 

(๙) เป็นศูนยก์ลางในการประสานความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานเกีย่วกับการรกัษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรข์องรัฐและหนว่ยงานเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๑๐) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหนว่ยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในกิจการที่เกีย่วกับการด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจของส านกังาน เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจาก กปช. (เทยีบถอ้ยค าจากกฎหมายอื่น) 

(๑๑) ศึกษาและวิจยัข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งด าเนินการ 
อบรมและฝึกซ้อมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ า 



 ๑๓ 

(๑๒) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการเกีย่วกับ
การรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ ตลอดจนด าเนินการฝึกอบรมเพือ่ยกระดับทักษะความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนา้ที่เกีย่วกับการรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร ์ 

(๑๓) รายงานความคืบหน้าและสถานการณ์เกี่ยวกับการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นใดอันเกีย่วกับการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอรข์อง
ประเทศตามที ่กปช. หรอืคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจตาม (๔) ให้ส านักงานจัดตั้ง
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน
ส านกังาน และให้มีหน้าทีแ่ละอ านาจตามที่ กปช. ก าหนด  
 

มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ ให้ส านกังานมีหน้าทีแ่ละอ านาจ
ดังต่อไปนี้  

(๑) ถอืกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตา่ง ๆ  
(๒) กอ่ตั้งสิทธิ หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยส์ิน ตลอดจนท านิติกรรมอื่น

ใดเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน  
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพือ่สนบัสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
 (๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินงาน   

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับส านักงาน 
   (๕) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพือ่ให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจของ
ส านกังาน 

(๖ ปฏิบัตกิารใด ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ี กปช. หรือ
คณะกรรมการก ากับส านกังานมอบหมาย  

มาตรา ๑๙  ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านกังาน ประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๗๐ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี (ดูถ้อยค า

เพิ่มเติม) 
(๓) เงินอุดหนุนจากหนว่ยงานอื่นในประเทศหรือจากต่างประเทศ  
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทศิให้ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือภาระผกูพัน 
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง คา่ตอบแทน ค่าบรกิาร หรือรายได้อันเกิดจากการ

ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละอ านาจของส านักงาน 
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพยส์ินของส านกังาน  
รายได้ของส านกังานตามวรรคหนึ่ง ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
มาตรา ๒๐  ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการการรกัษาความม่ันคง

ปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติ เรยีกโดยย่อว่า “คกส.” “คกปช.” เพื่อดแูลงานดา้นกิจการบริหารงาน
ทั่วไปของส านกังาน ประกอบด้วย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อ านวยการ



 ๑๔ 

ส านักงบประมาณ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนไม่เกินหกคน  

ให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กกซ.) เพ่ือดูแลงาน
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และความมั่นคงทางไซเบอร์ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีด้านความ
มั่นคง เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินหกคน 
 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ 
(กสส.) เพ่ือดูแลงานเรื่องมาตรฐานขั้นต่ าของระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และมาตรการสร้าง
แรงจูงใจ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้แทนคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินหกคน 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานกุารของ คกส. คกปช. คณะกรรมการก ากับ
ส านกังาน และคณะกรรมการทั้งหมดตามมาตรา ๑๐ และให้เลขาธกิารแต่งตั้งพนักงานของส านกังาน
เป็นผู้ช่วยเลขานกุารได้ตามความจ าเป็น 

ประธานกรรมการก ากับส านกังานและกรรมการก ากับส านักงาน คณะกรรมการ
ทั้งหมดตามมาตรา ๑๐ และกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ ตามวรรคหนึ่ง ของคณะกรรมการทั้งหมดตาม
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเป็นที่
ประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ดา้นกฎหมาย ดา้นบรหิารธุรกิจ หรอืด้านอื่นที่เกีย่วข้อง  
และเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของ คกส. คกปช. คณะกรรมการแต่ละดา้นก ากับส านกังาน 
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที ่กปช. ก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับประธานกรรมการ 
ก ากับส านักงาน กรรมการก ากับส านักงาน คณะกรรมการทั้งหมดตามมาตรา ๑๐ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๑  ให้ประธานกรรมการก ากับส านกังาน กรรมการก ากับส านกังาน 
ประธานกรรมการตามมาตรา ๑๐ หรือกรรมการทั้งหมดตามมาตรา ๑๐ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
ใน คกส. คกปช. ตามมาตรา ๒๐ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการก ากับส านกังาน หรือประธานกรรมการตามมาตรา ๑๐ 
พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งประธานกรรมการก ากับส านกังาน หรือประธาน
กรรมการตามมาตรา ๑๐ แทนต าแหน่งที่ว่างได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการก ากับ
ส านกังาน หรือประธานกรรมการตามมาตรา ๑๐ แทนต าแหน่งที่ว่างนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู ่
  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการก ากับส านกังานกรรมการตามมาตรา ๑๐ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการก ากับส านักงาน กรรมการตามมาตรา ๑๐ หรือผูท้รงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งกอ่นวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการก ากับส านักงาน กรรมการตามมาตรา ๑๐ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนต าแหน่งที่วา่งได้ และใหผู้้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก ากับ



 ๑๕ 

ส านกังาน กรรมการตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนต าแหน่งที่วา่งนั้นด ารง
ต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการก ากับส านกังาน กรรมการตามมาตรา ๑๐ หรอื
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แลว้ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้น
จากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนต าแหน่งที่ว่างได้ 
และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมหรือแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นด ารงต าแหน่งได้
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
 
  เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการก ากับ 
ส านกังาน ประธานคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ กรรมการก ากับส านักงานกรรมการตามมาตรา ๑๐ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการก ากับส านกังาน ประธานคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ 
กรรมการก ากับส านัก กรรมการตามมาตรา ๑๐ หรอืผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่
ในต าแหน่งเพือ่ ด าเนินงานตอ่ไปจนกวา่จะได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการก ากับส านกังาน ประธาน
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ กรรมการก ากับส านกังานกรรมการตามมาตรา ๑๐ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่ 

เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะ
ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
 
 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการก ากับส านกังาน ประธานคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ 
กรรมการก ากับส านักงาน กรรมการตามมาตรา ๑๐ หรือผูท้รงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งกอ่นวาระ ให้
คณะกรรมการก ากับส านกังาน หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ ประกอบด้วยกรรมการก ากับ
ส านกังาน หรือกรรมการตามมาตรา ๑๐ ทั้งหมดเท่าที่มีอยูจ่นกวา่จะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
ก ากับส านักงาน ประธานคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ กรรมการก ากับส านกังาน กรรมการตาม
มาตรา ๑๐ หรอืผู้ทรงคุณวุฒติามวรรคสองหรือวรรคสาม และในกรณีที่ประธานกรรมการก ากับ
ส านกังาน หรือประธานกรรมการตามมาตรา ๑๐ พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีตั้งกรรมการ
ก ากับส านักงาน หรอืกรรมการตามมาตรา ๑๐ คนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการก ากับส านกังาน 
หรือประธานกรรมการตามมาตรา ๑๐ เป็นการชั่วคราวจนกวา่จะมีประธานกรรมการก ากับส านักงาน 
หรือประธานกรรมการตามมาตรา ๑๐ ทีร่ัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคสองเขา้รับหน้าที่ 
 ในกรณีที่ต าแหน่งของ รองนายกรัฐมนตรีด้านความม่ันคง หรอื รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่างลงและยังมิได้
แต่งตั้งผู้ใดมาด ารงต าแหน่งแทน ให้รัฐมนตรี หรือผู้รักษาการรัฐมนตรี ท าหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ ที่ว่างนั้นเป็นการชั่วคราวจนกวา่จะมีการแต่งตั้งผู้ใดมาด ารงต าแหน่ง
นั้น 
 
  มาตรา ๒๒  ให้คณะกรรมการก ากับส านกังาน (คกปช.) มีหน้าที่และอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 



 ๑๖ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน 
ของส านักงาน 

(๒) ออกข้อบังคับว่าดว้ยการจดัองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล  
การบรหิารงานทั่วไป การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะหแ์ละสวัสดิการตา่ง ๆ  
ของส านักงาน 

(๓) อนุมัติแผนการใช้จา่ยเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน 
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและเลขาธกิาร  

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
 (๕) วินิจฉยัค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกีย่วกับการบริหารงานของ

ส านกังาน 
(๖) ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานและการปฏิบตัิงานของเลขาธกิาร  
(๗) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามทีพ่ระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ก าหนดให้เป็นหนา้ที่

และอ านาจของคณะกรรมการก ากับส านกังาน หรอืตามที่ กปช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการก ากับส านกังานอาจแต่งตั้ง 

คณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณา เสนอแนะ หรือกระท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใดตามที่คณะกรรมการ 
ก ากับส านักงานมอบหมายได้  ทัง้นี้ การปฏิบัติงานและการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธกีารที่คณะกรรมการก ากับส านกังานก าหนด 
  คณะกรรมการก ากับส านกังานอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมคีวามเชีย่วชาญ 
ในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านกังานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านกังาน  
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่คณะกรรมการก ากับส านกังาน กปช.ก าหนด 
  ในกรณีจ าเป็นตามข้อผกูพันหรือตามลกัษณะของกจิการของส านักงาน   
คณะกรรมการก ากับส านกังานอาจแต่งตั้งชาวตา่งประเทศเป็นอนุกรรมการหรอืที่ปรึกษา 
คณะกรรมการก ากับส านกังานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ กปช.ก าหนด 
 

มาตรา ๒๒/๑  ให้คณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ (กกซ.) มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑)  
(๒)  
(๓)  
(๔)  
(๕)  
(๗) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามทีพ่ระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ก าหนดให้เป็นหนา้ที่

และอ านาจของคณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กกซ.) หรือตามที ่
กปช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ (กกซ.) อาจแต่งตั้งคณะอนกุรรมการเพือ่พิจารณา เสนอแนะ หรือกระท าการอยา่ง
หนึ่งอยา่งใดตามทีค่ณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กกซ.) 



 ๑๗ 

มอบหมายได้  ทั้งนี้ การปฏิบตัิงานและการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่
คณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กกซ.) ก าหนด 
  คณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กกซ.) อาจ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านกังานเป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการก ากับดูแลด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กกซ.) ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกีารที่ กปช. ก าหนด 
  ในกรณีจ าเป็นตามข้อผกูพันหรือตามลกัษณะของกจิการของส านักงาน   
คณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กกซ.) อาจแต่งตั้งชาว
ต่างประเทศเป็นอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ (กกซ.) ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ กปช.ก าหนด 

 
มาตรา ๒๒/๒  ให้คณะกรรมการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางเทคโนโลยี

สารสนเทศแห่งชาติ (“กสส.”) มีหน้าทีแ่ละอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑)  
(๒)  
(๓)  
(๔)  
(๕)  
(๗) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามทีพ่ระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ก าหนดให้เป็นหนา้ที่

และอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ 
(“กสส.”) หรือตามที ่กปช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (“กสส.”) อาจแต่งตั้งคณะอนกุรรมการเพือ่พิจารณา เสนอแนะ 
หรือกระท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (“กสส.”) มอบหมายได้  ทั้งนี้ การปฏิบัติงานและการประชุมให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่คณะกรรมการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ (“กสส.”) ก าหนด 
  คณะกรรมการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งชาติ (“กสส.”) อาจแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชีย่วชาญในด้านที่เป็นประโยชน์ตอ่การ
ด าเนินงานของส านกังานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสรมิด้านโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (“กสส.”) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ กปช. ก าหนด 
  ในกรณีจ าเป็นตามข้อผกูพันหรือตามลกัษณะของกจิการของส านักงาน   
คณะกรรมการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (“กสส.”) อาจ
แต่งตั้งชาวต่างประเทศเป็นอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (“กสส.”) ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ กปช.
ก าหนด 

 



 ๑๘ 

มาตรา ๒๓  ให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแกก่ารปฏิบัติงาน การประชุม
และการพิจารณาของคณะกรรมการก ากับส านกังาน หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ โดยอนุโลม 

มาตรา๒๔  ให้ประธานกรรมการก ากับส านักงานและกรรมการก ากับส านักงาน  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงาน และประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานแต่งตั้ง รวมถึงประธานกรรมการตามมาตรา ๑๐ กรรมการตามมาตรา ๑๐ ที่ปรึกษา
กรรมการตามมาตรา ๑๐ และประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ 
แต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๔  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการ อนุกรรมการ  ตามมาตรา ๑๐ หรือที่คณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ แต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

 
มาตรา ๒๕ ให้ส านักงานมีเลขาธกิารคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ 

ส านกังานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการก ากับส านกังาน และเปน็ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจา้งของ
ส านกังาน 

คณะกรรมการก ากับส านกังานเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งตัง้ และถอดถอน
เลขาธิการ 

 
มาตรา ๒๖  เลขาธกิารต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบรูณ์  
(๓) เปน็ผู้มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นที่เกีย่วกับภารกิจของ

ส านกังานและการบริหารจัดการ  
 

มาตรา ๒๗  ผู้มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ  
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพพิากษาถึงที่สดุให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๔) เป็นขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้ง ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแลว้ไม่น้อยกวา่หนึ่งปี  
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหนา้ที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรอืออกจากงานจาก

หน่วยงานที่เคยปฏิบัติหนา้ที่ เพราะทุจริตต่อหนา้ที่หรือประพฤติชัว่อยา่งรา้ยแรง หรอืเคยถูก 
ถอดถอนจากต าแหน่ง  

(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๑ (๕) 



 ๑๙ 

 
มาตรา ๒๘  ให้ กปช. เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ

เลขาธิการ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
มาตรา ๒๙  เลขาธกิารอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ป ี
เลขาธิการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอกีได้ แต่ต้องไม่เกิน 

สองวาระติดต่อกัน 
 

มาตรา ๓๐  ในแต่ละปี ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธกิาร   
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาและวิธกีารที่ กปช. ก าหนด 

 
มาตรา ๓๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธกิารพ้นจากต าแหน่งเมื่อ   
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ หรือมีลกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๒๗ 
(๔) กปช. มีมติให้ออก เพราะบกพร่องหรอืทุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อม

เสีย หรอืหย่อนความสามารถ  
(๕) กปช. ให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(๖) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างหรอืขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการ

ก ากับส านักงาน กปช.กับเลขาธกิาร 
 
มาตรา ๓๒  ให้เลขาธิการภายใต้การควบคุมดูแลของ กปช. และกรรมการตาม

มาตรา ๑๐ ต้องด าเนินการตามค าสั่งของ กปช. และกรรมการตามมาตรา ๑๐ ภายใต้หนา้ที่และ
อ านาจ ดังต่อไปนี ้

(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน และตาม
นโยบายและแผนการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นโยบายของคณะรัฐมนตรีและ กปช. และข้อบังคับ นโยบาย มต ิและ
ประกาศของคณะกรรมการก ากับส านกังาน 

(๒) วางระเบียบภายใต้นโยบายของ กปช. และกรรมการตามมาตรา ๑๐ โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับ นโยบาย มติ และประกาศที ่กปช. หรือกรรมการ
ตามมาตรา ๑๐ ก าหนด  

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนกังานและลูกจา้งของส านักงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและลกูจ้างของส านกังานตามขอ้บังคับของคณะกรรมการก ากับส านักงานและ
ระเบียบของส านกังาน 

(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการหรอืผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ กปช. หรอื
กรรมการตามมาตรา ๑๐ เพือ่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย 

(๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยัพนกังาน 
และลูกจา้งของส านักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลกูจา้งของส านักงานออกจากต าแหน่ง   



 ๒๐ 

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับส านกังานและระเบียบของส านกังาน 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามขอ้บังคับ นโยบาย มติ หรือประกาศของคณะกรรมการ

ก ากับส านักงานหรอืกรรมการตามมาตรา ๑๐ 
ในกิจการของส านักงานที่เกีย่วกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธกิารเป็นผู้แทนของ

ส านกังาน ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการแต่งตั้งโดย กปช.  
เลขาธิการอาจมอบอ านาจใหบุ้คคลใดในสังกัดของส านักงาน ปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง

แทนก็ได้   
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านกังาน หรือกรรมการตามมาตรา ๑๐ ก าหนด 

ในกรณีที่ไม่มีเลขาธกิารหรือเลขาธกิารไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้ ให้รองเลขาธกิาร 
ที่มีอาวุโสตามล าดับรักษาการแทน ถา้ไม่มีรองเลขาธกิารหรอืรองเลขาธิการไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้  
ให ้กปช. แต่งตั้งกรรมการก ากับส านักงานหรือพนักงานของส านักงาน 
คนหนึ่งรักษาการแทน บุคคลที่เหมาะสมมารกัษาการแทน 

มาตรา ๓๓  การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามแบบและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก ากับส านกังานก าหนดโดยให้ค านึงถึงหลกัสากลและมาตรฐานการบัญชี  

 
มาตรา ๓๔  ให้ส านกังานจัดท างบดุล งบการเงินและบัญช ีแล้วส่งผู้สอบบัญชี

ภายในเกา้สิบวันนับแตว่ันสิ้นปีบัญชี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชขีองส านักงาน และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพยส์ินของส านกังานทุกรอบปแีล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ 
ก ากับส านักงานเพือ่รับรอง 

 
มาตรา ๓๕  ให้ส านกังานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอ กปช. และ

รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน  
รายงานการด าเนินงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอยีดของงบการเงิน 

ที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของส านกังานและรายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานของส านกังานในปทีี่ล่วงมาแลว้ 

การประเมินผลการด าเนินงานของส านกังานตามวรรคสอง จะต้องด าเนินการ 
โดยบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการก ากับส านกังานให้ความเห็นชอบ 
 

มาตรา ๓๖  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของส านกังาน 
ให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน กฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนของ 
รัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้เลขาธิการชี้แจงข้อเท็จจริง  
แสดงความคิดเห็น หรือท ารายงานเสนอ และมีอ านาจสั่งยบัยั้งการกระท าของส านักงานที่ขัดต่อหน้าที่ 
และอ านาจของส านกังาน กฎหมาย แผนยุทธศาสตรช์าต ินโยบายและแผนของรัฐบาล หรือมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกีย่วกับการด าเนินการของส านกังานได้ 

 
หมวด ๓ 



 ๒๑ 

การรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร ์
   

 
ส่วนที่ ๑ 

นโยบายและแผน 
   

 
มาตรา ๓๗  การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องค านงึถึงความเป็นเอกภาพ

และการบูรณาการในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน และต้องสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายวา่ด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแม่บทท่ีเกี่ยวกับการรกัษาความม่ันคง
ของสภาความม่ันคงแห่งชาต ิ

การด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และลดความเสีย่งจากภยัคกุคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการ
ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคญัทางสารสนเทศของประเทศโดย 

 
๓๗/๑ นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมี

เป้าหมายและแนวทางอย่างน้อยจะต้องด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้  
(๑) การบูรณาการการจัดการในการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ  
(๒) การสรา้งมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และ 

ลดความเสีย่งจากภยัคุกคามทางไซเบอร์  
(๓) การสรา้งมาตรการในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคญัทางสารสนเทศของ

ประเทศ 
(๔) การประสานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ เอกชน และประสานความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศเพื่อการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ์ 
 (๕) การวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกีย่วกับการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอร ์
 (๖) การพัฒนาบุคลากรและผูเ้ชี่ยวชาญด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 (๗) การสรา้งความตระหนักและความรู้ดา้นการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๘) การพัฒนาระเบยีบและกฎหมายเพือ่การรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  
 
มาตรา ๓๘  ให้ กปช. จัดท านโยบายส่งเสริม สนับสนุน และวางแผนนโยบายการ

ด าเนินการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอรข์ึ้นตามแนวทางในมาตรา ๓๗ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมือ่ได้ประกาศแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานควบคุมหรือก ากบัดูแล และหนว่ยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนดังกล่าว 



 ๒๒ 

ในการจัดท านโยบายและแผนตามวรรคหนึ่ง ให้ส านกังานจดัให้มีการรับฟัง
ความเห็นหรือประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคมุหรือก ากบัดูแล และหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ  

 
มาตรา ๓๙  ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรอืก ากับดูแล และหน่วยงาน

โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศจัดท าแนวปฏิบัติดา้นการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการด าเนินการรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซ
เบอร์โดยเร็ว 

แนวปฏิบัติดา้นการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ตามวรรคหนึ่ง อย่างนอ้ย 
ต้องประกอบดว้ยเรือ่งดังต่อไปนี้  

(๑) แผนการตรวจสอบและประเมินความเสีย่งด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภยั 
ไซเบอร์ โดยผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจสอบภายใน หรอืผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก อยา่งน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

(๒) แผนการรับมือภยัคกุคามทางไซเบอร ์
เพื่อประโยชน์ในการจัดท าแนวปฏิบัติด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านกังานโดยความเห็นชอบของ กปช. จัดท าแนวปฏิบัติและกรอบมาตรฐานส าหรับ
ใหห้น่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรอืก ากับดูแล หรอืหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหรือน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัตขิองหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานควบคุมหรือก ากบัดูแล หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของตน และ
ในกรณีที่หน่วยงานดังกลา่วยงัไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกรอบ
มาตรฐาน ให้น าแนวปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดังกลา่วไปใช้บังคับ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การบรหิารจัดการ 
   

 
มาตรา ๔๐  หนว่ยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือก ากบัดูแล และหน่วยงาน

โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ มีหน้าที่ป้องกัน รับมือ และลดความเสีย่งจากภยัคุกคามทาง
ไซเบอร์ ตามแนวปฏิบัติดา้นการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงาน และจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา ๙ (๓) 
ด้วย  

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรอืก ากับดแูล หรือหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศไม่อาจด าเนินการหรือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ส านักงานอาจ
ให้ความช่วยเหลือดา้นบุคลากรหรือเทคโนโลยีแก่หน่วยงานนั้นตามทีร่้องขอได ้

 
มาตรา ๔๑  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ ให้หน่วยงาน

ของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรอืก ากับดูแล และหนว่ยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ แจ้ง



 ๒๓ 

รายชือ่เจา้หน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อประสานงานด้านการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอร์ไปยังส านักงาน 

ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงเจ้าหนา้ที่ตามวรรคหนึ่ง ใหห้น่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ควบคุมหรือก ากบัดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ แจ้งให้ส านักงานทราบ
โดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีทีก่ารปฏบิัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องอาศยัความรู้ 

ความเชีย่วชาญ กปช. หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๑๐ อาจมอบหมายให้ เลขาธิการวา่จา้ง
ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมเฉพาะงานได้  
  ผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมตาม 
ที ่กปช. ประกาศก าหนด 

เลขาธิการตอ้งออกบัตรประจ าตัวผู้เชีย่วชาญให้แก่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  
และในการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลดังกล่าวต้องแสดงบัตรหรือหลักฐานประจ าตัวในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  
และเมื่อพ้นจากหนา้ที่แล้วจะต้องคืนบัตรประจ าตัวแก่ส านกังานโดยเรว็ 

 
ส่วนที่ ๓ 

โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
   

 
มาตรา ๔๓  โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศเป็นกจิการที่มีความส าคัญ 

ต่อความม่ันคงของรัฐ ความม่ันคงทางทหาร ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และความสงบเรยีบร้อย 
ภายในประเทศ และเป็นหนา้ที่ของส านักงานในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลอืในการป้องกัน  
รับมือ และลดความเสีย่งจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์โดยเฉพาะภยัคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบหรือ 
เกิดแก่โครงสร้างพื้นฐานส าคญัทางสารสนเทศ 
 

มาตรา ๔๔  ให้ กปช. มีอ านาจประกาศก าหนดลักษณะหนว่ยงานที่มีภารกิจหรอื
ให้บริการในดา้นดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ  

(๑) ด้านความม่ันคงของรัฐ 
(๒) ด้านบรกิารภาครัฐที่ส าคัญ 
(๓) ด้านการเงินการธนาคาร 
(๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 
(๕) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
(๖) ด้านพลังงานและสาธารณปูโภค 
(๗) ด้านสาธารณสขุ 
(๘) ด้านอื่นตามที ่กปช. ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
การพิจารณาประกาศก าหนดภารกิจหรือบรกิารตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ท่ี กปช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ กปช. จะตอ้งพิจารณาทบทวน 
การประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการดังกลา่วทุกสองป ี



 ๒๔ 

 
มาตรา ๔๔/๑  ให้ กปช. มอี านาจประกาศก าหนดลักษณะ หน้าที่และความ

รับผิดชอบของหน่วยงานศนูย์ประสานงานเพือ่ความมัน่คงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSA) 
[และ/หรือศูนยป์ฏบิัติการไซเบอร์เพื่อเฝ้าระวงัภยัคุกคาม (CERT)] ส าหรับหน่วยงานโครงสรา้ง
พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศตามมาตรา ๔๔  เพื่อประสานงาน เฝ้าระวัง รบัมือ และแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์ โดยจะก าหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีความพรอ้มหรอืหน่วยงานควบคุมหรือก ากับ
ดูแลโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้นๆ ท าหน้าที่ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศตามมาตรา ๔๔ ทั้งหมดหรอืบางส่วนกไ็ด้ 

การพิจารณาประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการของหนว่ยงานตามวรรคหนึง่ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กปช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ กปช. จะต้อง
พิจารณาทบทวนการประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการดงักล่าวทุกสองปี 
 

 
มาตรา ๔๕  กรณีมขี้อสงสยัหรือข้อโต้แย้งเกีย่วกับลักษณะหน่วยงานที่มภีารกิจหรอื

ใหบ้ริการในดา้นที่มีการประกาศก าหนดตามมาตรา ๔๔ หรอื มาตรา ๔๔/๑ ให้ กปช. เปน็ผู้วินิจฉยัชี้
ขาด  

 
มาตรา ๔๖  เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน ให้หนว่ยงานโครงสร้าง

พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศที่มีลักษณะตามมาตรา ๔๔ แจ้งรายชื่อและขอ้มูลการติดต่อของ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ดูแลและครอบครองคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ไปยังส านักงาน
หน่วยงานควบคุมหรือก ากบัดูแลของตนและหน่วยงานตามมาตรา ๔๔/๑ ภาย ในสามสิบวันนับแต่
วันที่ กปช. ประกาศตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๔/๑ วรรคสอง หรือนับแตว่ันที่ กปช. มี
ค าวินิจฉยัตามมาตรา ๔๕ แลว้แต่กรณี โดยอยา่งน้อยเจา้ของกรรมสิทธิ์ ผู้ดแูลและครอบครอง
คอมพิวเตอร์และระบบคอมพวิเตอร์ต้องเป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของหนว่ยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น 

ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ดูแลและครอบครองคอมพิวเตอร์
และระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งการเปลีย่นแปลงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งตามวรรค
หนึ่งส านักงานกอ่นการเปลีย่นแปลงล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่เจด็วัน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วง
ได้ให้แจ้งโดยเร็ว  

 
  มาตรา ๔๗  ในการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอรข์องหน่วยงาน
โครงสรา้งพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ หาก กปช. หรือ กสส. เห็นว่า มีเหตุอันควรเชือ่ได้วา่
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอรข์องหน่วยงานโครงสร้างพืน้ฐานทางสารสนเทศใด ไม่ได้
ด าเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ าตามประมวลแนวทางปฏบิัติ หรือหลักเกณฑ์ของการท าหน้าที่ใน
ฐานะโครงสร้างพืน้ฐานส าคญัทางสารสนเทศ หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดว้่า หน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ ด าเนินการผิดเงื่อนไขที่ กปช. หรือ กสส. ก าหนด จนอาจท าให้เกิด
ภัยคุกคามไซเบอร์ กปช. หรอื กสส. อาจมีค าสัง่ให้เลขาธกิาร ด าเนินการดังต่อไปนี ้



 ๒๕ 

  (๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ กปช. เสนอต่อนายกรฐัมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรี เพื่อใช้อ านาจในทางบริหาร สั่งการไปยังหน่วยงานดงักล่าวเพือ่ให้ด าเนินการแก้ไข
จนได้มาตรฐาน  
  (๒) กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน ให้แจ้งไปยงัหน่วยงานควบคมุหรือก ากบัดูแล 
เพื่อใชม้าตรการต่างๆ ตามหน้าที่และอ านาจ เพื่อให้หน่วยงานนั้นด าเนินการแก้ไขจนได้
มาตรฐาน  
 

มาตรา ๔๗  ในการด าเนินการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรข์องหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ หาก กปช. หรือ กสส. เห็นวา่ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพวิเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศใดไม่ได้ด าเนินการ
ตามมาตรฐานขั้นต่ าตามประมวลแนวทางปฏิบัติหรือหลกัเกณฑ์ของการท าหนา้ที่ในฐานะโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้วา่ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศด าเนินการผิดเงื่อนไขที่ กปช. หรอื กสส. ก าหนด จนอาจท าให้เกิดภยัคกุคามไซเบอร์ 
กปช. หรือ กสส. อาจมีค าสั่งให้เลขาธกิารมีหนังสอืขอความร่วมมือจากหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศให้ข้อมลู ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอ้มูลการออกแบบและการตั้งค่าของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
และข้อมูลดังกล่าวของระบบที่เชื่อมต่อหรือสื่อสารกับโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น 

(๒) ขอ้มูลการท างานของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ ระบบการรกัษา
ความปลอดภยัที่เชื่อมต่อหรือสื่อสารกับโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น ที่อยูภ่ายใต้การ
ควบคุมของหนว่ยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ หรือข้อมูลที่เกีย่วกับการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับบุคคลอื่น  

(๓) ขอ้มูลอื่นใดที่เห็นว่าจ าเปน็ในการตรวจสอบมาตรฐานระดับความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอรข์องโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศที่ กปช. หรือ กสส. ก าหนด 
  ในกรณีที่หน่วยงานที่ได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่งมีเหตุอันสมควรในทางกฎหมายที่ไม่
สามารถใหข้้อมูลดังกลา่วได้ หน่วยงานดังกลา่วสามารถอุทธรณ์ค าสั่งดังกลา่วต่อ กปช. หรือ กสส. 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับค าสั่ง 
  ทั้งนี้ ให้น าเอาบทบัญญัติเรื่องการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติรายการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาบังคับใช้โดยอนโุลม 
หมายเหตุ..... ขอ้ (๑) (๒)  (๓) ควรยกเลิก เพราะหากหนว่ยงานนั้นไม่สามารถปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน อาจส่งผลเสยี การจะขอข้อมูล ตาม ๑, ๒, ๓ อาจไม่ได้ผล ควรเปลี่ยนเป็น 

(๑) กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ ควรให้ กปช.น าเรยีน รัฐมนตรี (คือนายกรัฐมนตรี) เพือ่ใช้
อ านาจในทางบริหาร สั่งการไปยังหน่วยงานดังกลา่วเพื่อให้ไปด าเนินการแก้ไขจนได้
มาตรฐาน มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ หรือโยกยา้ยผู้บริหารหนว่ยนั้น 

(๒) กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน ควรแจ้งไปยังหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดแูล เพื่อใช้
มาตรการตา่งๆตามอ านาจหนา้ที่บังคับให้ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน หากยังท าไม่ได้ ก็อาจ
ใช้มาตรการยกเลิก หรอืเพกิถอนใบอนุญาตตา่งๆ หรือไม่ต่อสัญญา ตามอ านาจหนา้ที่ 

 



 ๒๖ 

มาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ หรือผู้ดแูลและครอบครองคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ของโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ ต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงดา้นการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
ของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศโดยมีผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์โดยผู้ตรวจสอบด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งโดยผู้
ตรวจสอบภายในหรือโดยผู้ตรวจสอบอสิระดา้นความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศจากภายนอก อย่าง
น้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้
ครอบครอง หรือผู้ดูแลและครอบครองคอมพิวเตอรแ์ละระบบคอมพิวเตอร์ จัดส่งส าเนาผลสรุป
รายงานการด าเนินการต่อส านักงาน ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีท่ี กปช. หรือ กสส. เห็นว่า การประเมินความเสี่ยงด้านการ

รักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ หรือการตรวจสอบดา้นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตาม
มาตรา ๔๗ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กปช. หรือ กสส. จะสั่งให้เลขาธิการมีค าสัง่ให้ หน่วยงาน
โครงสรา้งพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้นจัดให้มีการด าเนินการอีกครั้งหนึง่ รวมทั้งอาจ
มอบหมายใหผู้้เชี่ยวชาญด าเนินการประเมินความเสี่ยงหรือตรวจสอบในดา้นอืน่ ๆ ท่ีมีผลต่อ
โครงสรา้งพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศได้ 

ในกรณีท่ีหน่วยงานโครงสรา้งพืน้ฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น ได้จัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคง
ปลอดภยัไซเบอร์ตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่ กปช. หรือ กสส.  เห็นว่ายังไม่เปน็ไปตามมาตรฐาน 
กปช. หรือ กสส. อาจมีค าสั่งให้เลขาธิการด าเนินการดังตอ่ไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้ กปช. เสนอต่อนายกรฐัมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรี เพื่อใช้อ านาจในทางบริหาร สั่งการไปยังหน่วยงานดงักล่าวเพือ่ให้ด าเนินการแก้ไข
จนได้มาตรฐาน  

(๒) กรณีเป็นหน่วยงานภาคเอกชน ให้แจง้ไปยงัหน่วยงานควบคุมหรอืก ากับดูแล 
เพื่อใชม้าตรการต่างๆ ตามหน้าที่และอ านาจ เพื่อให้หน่วยงานนั้นด าเนินการแก้ไขจนได้มาตรฐาน 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที ่กปช. หรือ กสส. เห็นว่า การประเมนิความเสีย่งด้านการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์หรือการตรวจสอบดา้นความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ตามมาตรา ๔๗ 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ กปช. หรือ กสส. กปช. หรือ กสส. จะสั่งให้เลขาธกิารมีค าสั่งให้หน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ดูแลและครอบครองคอมพิวเตอรแ์ละ
ระบบคอมพิวเตอร์จัดให้มีการด าเนินการอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งอาจมอบหมายให้ผู้เชีย่วชาญด าเนินการ
ประเมินความเสีย่งหรือตรวจสอบในด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศได้ 

ในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ดูแลและครอบครองคอมพิวเตอรแ์ละระบบ
คอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการประเมินความเสีย่งด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์หรือการ
ตรวจสอบดา้นความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ตามวรรคหนึ่งแล้ว แต ่กปช. หรือ กสส.  เห็นว่าไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานของ กปช. หรอื กสส. ให้เลขาธกิารหารือรว่มกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ดแูลและ



 ๒๗ 

ครอบครองคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์นั้น เพือ่จัดให้มีการปรับปรุงแผนการด าเนนิการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเร็ว 

หมายเหตุ หากไม่ได้ผล อาจใช้มาตรการตาม ม.๔๗ แบ่งตามภาครัฐหรือหน่วยงาน
เอกชน 

 
มาตรา ๕๐ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ เจ้าของกรรมสิทธิ์ 

หรือผู้ดูแลและครอบครองคอมพิวเตอร์และระบบคอมพวิเตอร์ต้องก าหนดให้มีกลไกหรอืขั้นตอนเพื่อ
การเฝ้าระวังภยัคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ทางไซเบอร์ที่เกีย่วข้องกับโครงสร้างพืน้ฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศของตน ตามมาตรฐานซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานควบคุมหรือก ากบัดูแล และตาม
ประมวลแนวทางปฏิบัติ รวมถึงระบบมาตรการที่ใช้แก้ปัญหาเพือ่รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ 
กปช. หรือ กสส. ก าหนด และต้องเขา้ร่วมการทดสอบสถานะความพรอ้มในการรับมือกบัภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ที่ส านักงานจัดขึ้น 

 
มาตรา ๕๑  เมื่อมีเหตุภยัคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นอยา่งมีนัยส าคัญต่อระบบของ

หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ รายงานตอ่ส านักงาน และปฏิบัตกิารรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่ก าหนดในส่วน
ที่ ๔ การรับมือกับภยัคกุคามทางไซเบอร์  ทั้งนี ้กปช. หรอื กกซ. อาจก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร
การรายงานด้วยก็ได้ 

 
ส่วนที่ ๔ 

การรับมือกับภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
   

 
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่เกิดหรือคาดวา่จะเกิดภยัคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบ 

สารสนเทศซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพืน้ฐานส าคัญ 
ทางสารสนเทศใด ให้หน่วยงานนั้นด าเนินการตรวจสอบทรพัยส์ินสารสนเทศ และพฤติการณ์แวดล้อม 
ของตน เพือ่ประเมินวา่มีภยัคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นหรือไม่ หากผลการตรวจสอบปรากฏวา่เกิดหรือ 
คาดวา่จะเกิดภยัคุกคามทางไซเบอร์ขึ้น ให้ด าเนินการป้องกัน รบัมือ และลดความเสีย่งจากภยัคุกคาม 
ทางไซเบอรต์ามแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานนั้น และแจ้งไปยัง 
ส านกังานและหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลของตนโดยเร็ว 

ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดพบอุปสรรคหรือปัญหาในการป้องกัน รับมือ และ 
ลดความเสีย่งจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ของตน หน่วยงานหรือบุคคลนั้นอาจรอ้งขอความช่วยเหลือ 
ไปยังส านกังาน 

 
มาตรา ๕๓  เมื่อปรากฏแก่หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล หรือเมื่อหน่วยงาน

ควบคุมหรือก ากับดูแลได้รับแจ้งเหตุตามมาตรา ๕๒ ให้หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล ร่วมกบั
หน่วยงานตามมาตรา ๔๔/๑ รวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบ วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผล
กระทบเกีย่วกับภยัคุกคามทางไซเบอร์ และด าเนินการดังตอ่ไปนี้ 



 ๒๘ 

(๑) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลอืแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้าง 
พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศที่อยู่ในการควบคุมหรือก ากับดูแลของตน และให้ความร่วมมือและ 
ประสานงานกับส านักงาน ในการปอ้งกัน รับมือ และลดความเสีย่งจากภยัคุกคามทางไซเบอร์  

(๒) แจ้งเตือนหน่วยงานของรฐัและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง 
สารสนเทศท่ีอยู่ในการควบคุมหรือก ากับดแูลของตน รวมทั้งหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล 
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศอื่นที่เกีย่วข้องโดยเร็ว 

 
มาตรา ๕๓/๑ การพิจารณาเพื่อใช้อ านาจในการปอ้งกนัภยัคุกคามทางไซเบอร์ 

กปช. และ/หรือ กกซ. จะก าหนดลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยแบ่งออกเปน็ ๓ ระดับ 
คือ ดังตอ่ไปนี ้   

(๑)  ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับที่มีความเสี่ยงเฝ้าระวงั หมายถงึ ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในระดบัที่อาจกอ่ให้เกิดความเสียหาย แต่ยงัไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคล ทรัพย์สิน 
ทรัพย์สินสารสนเทศที่ส าคัญในระดับร้ายแรง 
  (๒)  ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง หมายถงึ ภัยคุกคามในระดับร้ายแรง
ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง 
  (๓)  ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ หมายถงึ ภยัคกุคามทางไซเบอร์ใน
ระดับที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคัญต่อความมัน่คงแห่งชาติ การบริหารราชการ
แผ่นดนิ การต่างประเทศ การสาธารณสุข การคมนาคม หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ. 
ทั้งในบางส่วนหรือทั้งหมด ....... 
  ทั้งนี้ รายละเอียดของลักษณะภัยคุกคาม มาตรการป้องกนั รับมอื ประเมิน 
ปราบปราม และระงบัภยัคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ ให้ กปช. ประกาศรายละเอียดเป็นผู้
ประกาศก าหนดของ กปช.  

 
มาตรา ๕๔  เมื่อปรากฏแก่ กปช. วา่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ใน

ระดับร้ายแรงให้ กปช. ด าเนนิการ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการก ากับดูแลดา้นความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติ (“กกซ.”) โดยภายใต้การดแูลของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความม่ันคง หรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกค าสั่งให้ส านักงานด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมข้อมูล หรอืพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวตัถุที่เกีย่วข้อง เพือ่
วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภยัคุกคามทางไซเบอร ์

(๒) สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และเข้าร่วมในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง 
จากภยัคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น 

(๓) ด าเนินการป้องกันเหตกุารณ์ที่เกีย่วกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดจาก
การคกุคามทางไซเบอร์ เสนอแนะหรอืสั่งการให้ใช้ระบบที่ใช้แก้ปัญหาเพื่อรกัษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ รวมถึงการหาแนวทางตอบโตห้รือการแก้ไขปัญหาเกีย่วกับความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ 

(๔) สนับสนุน ให้ส านักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความ
ช่วยเหลือ และเข้าร่วมในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ทีเ่กิดขึ้น 

(๔) แจ้งเตือนภยัคุกคามทางไซเบอร์ให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยค านึงถึงสถานการณ์ ความรา้ยแรงและผลกระทบจากภยัคุกคามทางไซเบอร์นั้น 



 ๒๙ 

(๕) ให้ความสะดวกในการประสานงานระหวา่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานภาเอกชนเพื่อจัดการความเสีย่งและเหตุการณ์ด้านการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 
  (มาตรา ..) ในการพจิารณาเพือ่ใช้อ านาจป้องกันภยัคุกคามทางไซเบอร์ กปช. หรือ 
กกซ. จะก าหนดภยัคุกคามทางไซเบอร์ เป็น ๓ ระดับ คือ 
  (๑) ภยัคุกคามทางไซเบอร์ในระดับเฝ้าระวัง...........(ที่มีความเสี่ยง) 
  (๒) ภยัคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง 
  (๓) ภยัคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ 
  ทั้งนี้ รายละเอยีดของมาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภยั
คุกคามทางไซเบอรแ์ต่ละระดบั ให้ กปช. ประกาศรายละเอยีดเป็นประกาศของ กปช.  
 

มาตรา ๕๕ ในการด าเนินการตามตามมาตรา ๕๔ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ กกซ. อาจสั่งให้พนักงานเจ้าหนา้ที่
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรยีกใหข้อความร่วมมอืจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อมาให้ขอ้มูลภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมและตามสถานที่ที่ก าหนด หรอืให้ข้อมูลเป็นหนังสือเกีย่วกับภยัคุกคามทางไซ
เบอร์ 

(๒) มีหนังสือขอขอ้มูล เอกสาร หรือส าเนาขอ้มูลหรือเอกสารซึ่งอยู่ใน 
ความครอบครองของผูอ้ื่นอันเป็นประโยชนแ์กก่ารด าเนินการ  

(๓) สอบถามบุคคลผู้มีความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกับขอ้เท็จจรงิและสถานการณ์ 
ที่มีความเกี่ยวพันกับภยัคุกคามทางไซเบอร์  

(๔) เขา้ไปในอสังหาริมทรัพยห์รือสถานประกอบการที่เกีย่วข้องหรอืคาดวา่ 
มีส่วนเกีย่วข้องกับภยัคุกคามทางไซเบอรข์องบุคคลหรือหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง โดยได้รับความยินยอม 
จากผู้ครอบครองสถานที่นั้น  

ผู้ให้ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ซึ่งกระท าโดยสจุริตยอ่มได้รับการคุ้มครองและไม่ถือวา่ 
เป็นการละเมิดหรือผิดสัญญา  
  

มาตรา ๕๖  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพือ่การป้องกัน รับมือ และลดความเสีย่ง 
จากภยัคุกคามทางไซเบอร์ กปช. หรือ กกซ. อาจขอให้หนว่ยงานของรัฐให้ข้อมูล สนับสนุนบุคลากร
ในสังกัด หรือใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนกิส์ที่อยู่ในความครอบครองที่เกี่ยวกับการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอร ์ 

กปช. หรือ กกซ. ต้องดูแลมิให้มีการใชข้้อมูลที่ได้มาตามวรรคหนึ่งในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสยีหาย และให้ กกซ. รับผิดชอบในค่าตอบแทนบุคลากร ค่าใช้จา่ยหรอืความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับในการรอ้งขอต่อเอกชน 
โดยความยินยอมของเอกชนนัน้ด้วย 
 



 ๓๐ 

มาตรา ๕๗  ในกรณีทีเ่กิดหรอืคาดวา่จะเกิดภยัคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอยู่ในระดับ
ร้ายแรง กกซ. อาจให้เลขาธกิารด าเนินการป้องกัน รับมือ และลดความเสีย่งจากภยัคุกคาม 
ทางไซเบอรแ์ละด าเนินมาตรการที่จ าเป็น 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอยู่ในระดับร้ายแรงต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นภยัคุกคามที่กอ่ให้เกิดความเสีย่งที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

สารสนเทศอยา่งมีนัยส าคัญ หรือการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
(๒) เป็นภยัคุกคามทีก่อ่ให้เกิดความเสีย่งภยัจนอาจท าให้คอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับภยัคกุคามต่อความ
มั่นคงของรัฐ การป้องกันประเทศ ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความ
ปลอดภยัสาธารณะ หรอืความสงบเรียบร้อยของประชาชน ถูกแทรกแซงอย่างมีนยัส าคญัหรือถูก
ระงับการท างาน 

(๓) เป็นภยัคุกคามที่มีความรนุแรงที่ก่อหรอือาจก่อให้เกิดความเสยีงภยัหรอืความ
เสียหายต่อบุคคล คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หนว่ยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคญัทาง
สารสนเทศ หรือต่อทรพัย์สินสารสนเทศ ที่ส าคัญหรือมีจ านวนมาก  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ กปช. หรือ กกซ. มีอ านาจสั่งให้เลขาธิการมี
หนังสือถึงหน่วยงานของรัฐที่เกีย่วขอ้งกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กระท าการใด หรอื
ระงับการด าเนินการใดๆ เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ได้อยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธภิาพตามที่เห็นสมควร รวมทั้งร่วมกันบูรณาการในการด าเนินการเพื่อควบคุม 
ระงับ หรือบรรเทาผลที่เกิดจากภยัคุกคามทางไซเบอร์นั้นได้อยา่งทันท่วงที  

ให้เลขาธิการรายงานการด าเนินการตามมาตรานี้ต่อ กปช. หรือ กกซ. อยา่งต่อเนื่อง 
และเมื่อภยัคุกคามทางไซเบอร์ดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้รายงานผลการด าเนินการต่อ กปช. หรือ กกซ. 
โดยเร็ว 

 
มาตรา ๕๘  ในการปอ้งกัน รบัมือ และลดความเสีย่งบรรเทาความเสยีหายจากภยั

คุกคามทางไซเบอร์ในระดับรา้ยแรง กปช. หรอื กกซ. มีอ านาจออกค าสั่งเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเพื่อ
ป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรอื
ระบบคอมพิวเตอร์ หรอืผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเหตุอันเชื่อได้วา่เป็นผู้เกีย่วข้องกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ หรอืได้รับผลกระทบจากภยัคกุคามทางไซเบอร์ด าเนินการดังต่อไปนี้  

(๑) เฝา้ระวังคอมพวิเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง 
(๒) ตรวจสอบคอมพิวเตอร์หรอืระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาขอ้บกพรอ่งที่กระทบ 

ต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจาก 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๓) ด าเนินมาตรการแก้ไขภยัคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การก าจัดชุดค าสั่ง 
ไมพ่ึงประสงค์จากคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงซอฟตแ์วร์เพือ่จัดการกับขอ้บกพร่อง ยกเลิกการเชื่อมต่อ
ชั่วคราวกับคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏชุดค าสั่งไมพ่ึงประสงค์จนกวา่จะมีการก าจัดชุดค าสั่งไมพ่ึงประสงค์
ดังกล่าว หรือปรับปรุงซอฟต์แวร์  เปลีย่นเส้นทางจราจรของข้อมูลหรือชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ และ
มาตรการอื่นเพื่อลดความเสีย่ง หรือจัดการกับข้อบกพรอ่งในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์



 ๓๑ 

ของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือหยุดการด าเนินกิจกรรมตามที่ระบุเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร ์ 

(๔) หยุดการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพวิเตอร์ทั้งหมดหรือบางส่วน 
เฉพาะเทา่ที่จ าเป็นเพื่อรกัษาสถานะของคอมพิวเตอรห์รือระบบคอมพิวเตอร์นั้น  

(๕) เขา้ถึงข้อมูลคอมพวิเตอรห์รือระบบคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มูลทรัพยส์ิน
สารสนเทศท่ีเกีย่วข้องเฉพาะเท่าที่จ าเป็น เพื่อป้องกันภยัคุกคามทางไซเบอร์  

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ต้องเขา้ถึงข้อมูลตามมาตรา ๕๘ (๕) ให้ กปช. หรือ กกซ. โดย
เลขาธิการของ กปช. ยื่นค ารอ้งต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพือ่มีค าสั่งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง 
หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ดแูลระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึง่ด าเนินการ
ตามค าร้อง ทั้งนี้ ค ารอ้งที่ยื่นต่อศาลต้องระบุเหตอุันควรเชือ่ได้ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งก าลังกระท าหรือ
จะกระท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดภยัคุกคามทางไซเบอร์ระดับร้ายแรง ในการพจิารณาค าร้อง
ให้ยื่นเป็นค ารอ้งไต่สวนค าร้องฉุกเฉินและให้ศาลพิจารณาไต่สวนโดยเร็ว 

 
มาตรา ๕๙  ในการป้องกัน รบัมือ และลดความเสีย่งจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ใน

ระดับร้ายแรง กปช. หรอื กกซ. มีอ านาจปฏิบัติการหรือสั่งให้พนักงานเจา้หนา้ที่ปฏิบัติการเฉพาะ
เท่าที่จ าเป็นเพือ่ป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าตรวจสอบสถานที่ โดยมีหนังสือแจ้งถึงเหตุอันสมควรไปยังเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองสถานที่เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่นั้น หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ 

(๒) เขา้ถึงทรัพย์สินสารสนเทศ ท าส าเนา หรือสกัดคัดกรองข้อมูลสารสนเทศหรือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกีย่วข้องหรอืได้รับผลกระทบจากภยัคกุคามทางไซ
เบอร์ 

(๓) ทดสอบการท างานของคอมพิวเตอร์หรอืระบบคอมพิวเตอร์ทีม่ีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่าเกีย่วข้องหรือได้รับผลกระทบจากภยัคกุคามทางไซเบอร ์หรือถกูใช้เพือ่ค้นหาข้อมูลใด ๆ ที่อยู่
ภายในหรือใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์หรอืระบบคอมพิวเตอร์นั้น  
(๔) ยึดหรืออายัดคอมพวิเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ เฉพาะเทา่ที่จ าเป็นซึ่งมีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่าเกีย่วข้องกับภยัคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อการตรวจสอบหรือวิเคราะห์  ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบ
วัน เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวให้ส่งคืนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้
ครอบครองโดยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ หากมีความจ าเป็นต้องยึดหรืออายัด
ไว้เกินก าหนดระยะเวลาดังกลา่ว  
  ในการด าเนินการตามมาตรา ๕๙ (๓) และ (๔) ให้ กปช. หรือ กกซ. ยื่นค าร้องต่อ
ศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อมีค าสั่งให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค ารอ้ง ทั้งนี้ ค าร้องตอ้งระบุเหตุ
อันควรเชื่อได้วา่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก าลังกระท าหรือจะกระท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดภัย
คุกคามทางไซเบอร์ระดับร้ายแรง ในการพิจารณาค ารอ้งให้ยื่นเป็นค ารอ้งไต่สวนค าร้องฉกุเฉินและให้
ศาลพิจารณาไต่สวนโดยเร็ว   
 



 ๓๒ 

  มาตรา ๕๙/๑ ในกรณีท่ีเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ ให้เป็นหน้าที่
และอ านาจของสภาความมั่นคงแหง่ชาติ ในการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ตาม
กฎหมายนี ้
 

มาตรา ๕๙/๒ ในกรณีที่เป็นเหตุจ าเป็นเร่งด่วน และเป็นภยัคุกคามทางไซเบอร์ใน
ระดับวิกฤติ กปช. มีอ านาจด าเนินการได้ทันทีเท่าที่จ าเป็นเพื่อป้องกันและเยยีวยาความเสียหายก่อน
ล่วงหน้าได้ทันทโีดยไม่ต้องยื่นค าร้องต่อศาล แต่หลังจากการด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้ กปช. 
หรือ กกซ. แจ้งรายละเอยีดการด าเนินการดังกลา่วต่อศาลที่มีเขตอ านาจทราบโดยเร็ว 

ในกรณฉีุกเฉินเพือ่ประโยชน์ในการปอ้งกัน ประเมินผล รับมือ ปราบปราม ระงับ 
และลดความเสีย่งจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ ให้เลขาธกิารโดยความเห็นชอบของ กปช. หรือ กกซ. มี
อ านาจขอข้อมูลเวลาจริงจากผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับภยัคุกคามทางไซเบอร์ โดยผู้นั้นต้องให้ความร่วมมือและ
ใหค้วามสะดวกแก่ กปช. หรือ กกซ. โดยเร็ว  

 
มาตรา ๖๐ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรอืเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ

เสียหายโดยมอิาจหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากค าสั่งตามอ านาจในส่วนที่ ๔ อันเกีย่วกับการรับมือกับภยั
คุกคามทางไซเบอรอ์าจจะอุทธรณ์ค าสั่งได้เฉพาะที่เป็นภยัคกุคามทางไซเบอร์ในระดับเฝา้ระวังเท่านั้น 
 

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๖๑ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้เปิดเผยหรือส่งมอบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือ
ข้อมูลของผู้ใช้บริการหรอืขอ้มูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินสารสนเทศที่ได้มาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แก่
บุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท าเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระท าความผดิตามกฎหมายอื่นหรือเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือกับพนักงานสอบสวนในส่วน
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรอืเป็นการกระท าตามค าสั่งหรอืที่ได้รับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๖๒  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
ผู้ใดกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรอื
ข้อมูลของผู้ใช้บริการหรอืขอ้มูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินสารสนเทศ ที่ได้มาตามตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



 ๓๓ 

มาตรา ๖๓  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บรกิารหรือข้อมูลเกีย่วกับทรัพย์สินสารสนเทศ ที่พนักงานเจา้หนา้ที่หรือพนักงานสอบสวน
ได้มาตามพระราชบัญญัติฉบบันี้ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไมเ่กินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๔  เจา้ของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง และผู้ดแูลระบบผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และปรับเป็น
รายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่พนกังานเจา้หนา้ที่ออกค าสั่ง
ให้ปฏิบัติจนกวา่จะปฏิบัติใหถ้กูต้อง 
 

มาตรา ๖๕  หนว่ยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศใดไม่รายงาน 
เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ตอ่ส านกังานตามมาตรา ๕๑ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองแสนบาท  
 

มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนกังานเจา้หน้าที่หรือไม่ส่งข้อมูล
ให้แก่พนกังานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๕ (๑) หรือ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควรแล้วแต่กรณี ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
 

มาตรา ๖๗  ผู้ใดฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการ กปช. หรือ กกซ. ตาม
มาตรา ๕๘ (๑) และ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่พนักงานเจา้หนา้ที่ออกค าสั่งให้ปฏิบัติ
จนกวา่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการกปช. หรือ กกซ. ตามมาตรา ๕๘ 
(๓) และ (๔)  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 
 

มาตรา ๖๘  ผู้ใดขัดขวาง หรอืไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือไม่ให้ความสะดวกแก่
เลขาธิการหรือพนกังานเจา้หน้าที่ซึ่งปฏิบัตกิารตามค าสั่งของเลขาธกิารตามมาตรา ๕๙ โดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนหา้หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  

ถ้าการกระท าความผิดของนิตบิุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหนา้ที่
ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท า
ความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
 
 

บทเฉพาะกาล 



 ๓๔ 

   
 

มาตรา ๗๐ ในวาระเริ่มแรกทีย่ังไม่มีการจัดตั้งส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
นายกรัฐมนตรีอาศัยอ านาจตามขอ้ ๖ (๙) (๑๐) และ (๑๑) ตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการเตรยีมการดา้นการรักษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดตั้ง
ส านกังานคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาติชั่วคราว และแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือด าเนินการอื่นใดเป็นการชั่วคราวไปด้วย 

 
มาตรา ๗๑  ก่อนหนา้ที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ กปช. อาจขอใหข้า้ราชการ 

พนักงาน หรือลูกจา้งของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรอืองคก์รอื่นของรัฐมาปฏิบัติงานในส านกังานเป็น
การชั่วคราวได้ โดยท าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐนั้น 

ให้ถือวา่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจา้งที่มาปฏิบัติงานในส านกังานเป็นการ
ชั่วคราวตามวรรคหนึ่งไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจา้ง แล้วแตก่รณี จาก
สังกัดเดิม ทั้งนี้ กปช. อาจก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ขา้ราชการ พนกังาน หรือลกูจา้งของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึง่ ในระหว่างปฏิบัติงานในส านักงานด้วยก็ได้ 

มาตรา ๗๒  เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการ เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอ านาจหนา้ที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธ ิหนี้ และงบประมาณ
ของบรรดาภารกิจที่เกีย่วกับการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของส านกังานคณะกรรมการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาติชั่วคราวตามมาตรา ๖๘  ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบญัญัตินี้ใช้
บังคับ ไปเป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  

 
มาตรา ๗๓  ในระหวา่งที่ยังไม่มีข้อบังคับ ระเบียบ หรอืประกาศของส านกังานตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้น าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการรกัษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแ์ห่งชาติชั่วคราวตามมาตรา ๖๘ ในสว่นที่เกีย่วกับการปฏบิัติงานหรือ
อ านาจหนา้ที่ที่จะเป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีที่มีปัญหาในการบังคับใชห้รือการตีความข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
ข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานเป็นผู้วินิจฉยัชี้ขาดหรือมีมติตามท่ี 
เห็นสมควร 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
 ………………………………… 
       นายกรัฐมนตรี 


