
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

พ.ศ. .... 
 
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
 
 

เหตุผล 
  

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรมหรื อ
การติดต่อสื่อสาร จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่
สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วและปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายทั้งใน
ระดับบุคคลและระดับประเทศ การปูองกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงบนไซเบอร์จึงต้องอาศัย
ความรวดเร็วและการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปูองกันและรับมือได้ทันสถานการณ์  และมี
การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถปกปูอง ปูองกัน 
หรือรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดย
ปกติของดาวเทียม ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติในมิติต่าง ๆ  อันครอบคลุมถึงความมั่นคงทางการทหาร 
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม มีการด าเนินการที่รวดเร็ว
และมีความเป็นเอกภาพ สมควรก าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพ่ือก าหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์    
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 (ร่าง) 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

พ.ศ. .... 
 

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

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

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

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

  
โดยที่เป็นการสมควร.........................  
  
อาศัยอ านาจตามความใน.......................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้  
  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ....”  
  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  
“ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า มาตรการและการด าเนินการที่ก าหนดขึ้น  

เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศให้สามารถปกปูอง ปูองกัน หรือรับมือกับสถานการณ์ด้าน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียม อัน
กระทบต่อความมั่นคงของชาติซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการทหาร ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ด าเนินงานของรัฐไม่ว่ากรณีใด ๆ   

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แห่งชาติ  
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“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ 

  
มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
 

 หมวด ๑ 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

   
  มาตรา ๕  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติต้องด าเนินการ เพื่อปกปูอง รับมือ 
ปูองกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทหาร หรือที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความม่ันคงของประเทศ
ทางไซเบอร์ในภาพรวม ให้มีความเป็นเอกภาพ โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผน
แม่บทที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และกรอบนโยบายและแผนแม่บทท่ีเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงของสภาความม่ันคงแห่งชาติ ซึ่งเห็นชอบโดย
คณะรัฐมนตรี   
  การด าเนินการเพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างน้อยจึงต้องครอบคลุมในเรื่อง
ดังต่อไปนี้  

(๑) การบูรณาการการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ  
(๒) การสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความม่ันคงปลอดภัยไซ

เบอร์  
(๓) การปกปูองโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ  
(๔) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  
(๕) การสร้างความตระหนักและรอบรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(๖) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
(๗) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
(๘) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
    

 
มาตรา ๖   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กปช.” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Cybersecurity 
Committee” เรียกโดยย่อว่า “NCSC” ประกอบด้วย 

(๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ 
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 (๒)  กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนสี่คน ได้แก่ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านนิติศาสตร์  หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ให้เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 
 การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

มาตรา ๗  ให้ กปช. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) ก าหนดแนวทางและมาตรการตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ เมื่อมี

เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจ
คาดคิด ที่ส่งผลกระทบ หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ ความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญหรือ
อย่างร้ายแรง เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการด าเนินการเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยได้
อย่างทันท่วงที มีความเป็นเอกภาพ เว้นแต่ภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นเป็นภัยที่กระทบต่อความมั่นคงทางทหาร
ซึ่งเป็นอ านาจของสภากลาโหมหรือสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(๒) ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้มีการประสานความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินการกับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับอ่ืน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน เพ่ือให้การยับยั้งปัญหา ภัยคุกคามไซเบอร์ ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว   

(๓) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญระดับสูงของ 
เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายฉบับนี้  

(๔) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และกรอบนโยบาย
และแผนแม่บทที่เก่ียวกับการรักษาความม่ันคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

(๕) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ รายงานให้สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีทราบตามล าดับ 

(๖) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือ
คณะรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และการ
พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมถึงการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือให้ให้การด าเนินการปกปูอง รับมือ ปูองกันและลด
ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความม่ันคงของชาติทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน  เพ่ือพิจารณาหรือท าการใด ๆ  ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย  
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(๘) สั่งการหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือให้ด าเนินการอ่ืนใด
ที่จ าเป็นต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

(๙) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
(๑๐) ด าเนินการอ่ืนใดในเรื่องที่ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามที่

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
  
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๓) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๔) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น

โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง   
 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็น

กรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน เว้นแต่วาระการด าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้  

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  

หรือหย่อนความสามารถ  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
 
มาตรา ๑๑  การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานของกปช.  คณะอนุกรรมการ และ

คณะท างานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  
ในการปฏิบัติหน้าที่ กปช. อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานแทน 

กปช. ได้ แต่ กปช. จะปฏิเสธความรับผิดเพราะเหตุที่ได้มอบหมายให้กรรมการไปท าแทนแล้วไม่ได้  
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มาตรา ๑๒  กปช. มีอ านาจแต่งตั้งที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาศึกษา เสนอแนะ หรือด าเนินการ

อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ี กปช. มอบหมายได้  
การแต่งตั้งที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งได้ไม่เกินห้าคน 
 
มาตรา ๑๓ ให้ กปช. ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด  
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และที่ปรึกษาที่ กปช. แต่งตั้งให้ได้รับเบี้ยประชุมและ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ กปช. ก าหนด  
 

หมวด ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

 
มาตรา ๑๔  ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 มาตรา ๑๕  ให้ส านักงานมีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง  
 
มาตรา ๑๖  กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  

 
มาตรา ๑๗  ให้ส านักงานมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) ตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ เมื่อมีเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 

หรือสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด ที่ส่งผลกระทบ หรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบ ความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญหรืออย่างร้ายแรง โดยวางมาตรการ
เกี่ยวกับการด าเนินการที่ค านึงถึงชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับ 

(๒) ประสานความร่วมมือทางปฏิบัติในการด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน เพ่ือให้การยับยั้งปัญหา ภัยคุกคามไซเบอร์ ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว    

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคาม   
การปูองกัน การรับมือ ความเสี่ยงจากสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ และข้อมูลอ่ืนใดอันเกี่ยวกับ  
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือวิเคราะห์เสนอต่อ กปช. 

(๔) บริหารแผนงานรวม ประสานการบริหารและการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการหรือตาม
ค าสั่งการของ กปช.  

(๕) ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และรายงานต่อ กปช.  

(๖) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ  
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(๗) ติดตาม เฝูาระวัง รวมทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามทางระบบสารสนเทศ 
รวมทั้งจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(National CERT) 

(๘) ศึกษาและวิจัยข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๙) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับทักษะเกี่ยวกับมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัย หรือกรณีอ่ืนใดเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์   

(๑๐) รายงานความคืบหน้าและสถานการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคต่อ กปช. 

(๑๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และงานเลขานุการของ กปช. 
(๑๒) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีให้กปช.ทราบ เว้นแต่เป็นกรณี

ฉุกเฉินให้รายงานให้กปช.ทราบโดยเร็ว 
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นใดอันเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตามที่ 

กปช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตาม (๑) 

ให้ส านักงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 
  
มาตรา ๑๘  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๗ ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนท านิติกรรมอ่ืนใดเพ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน  
(๓) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน  
(๔) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน  

 
มาตรา ๑๙ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงาน ประกอบด้วย   
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา ๓๔   
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม  
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนรวมทั้งจาก

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้  
(๔) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน  
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) จะต้องไม่กระท าในลักษณะที่ท าให้ส านักงานขาดความเป็น

อิสระหรือความเป็นกลาง  
  

มาตรา ๒๐ บรรดารายได้ท่ีส านักงานได้รับให้ตกเป็นของส านักงานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การด าเนินงานของส านักงาน และไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
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มาตรา ๒๑ ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงาน   
ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

ในกิจการของส านักงานที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส านักงาน  
เพ่ือการนี้ เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการ  
  
มาตรา ๒๒  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์  
(๓) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา  
  
มาตรา ๒๓  ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ  
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๔) เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมอืง เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือ

จากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
   
มาตรา ๒๔  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ

เลขาธิการ  
 
 มาตรา ๒๕  เลขาธิการอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  
เลขาธิการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกัน  
 
มาตรา ๒๖ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ   
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓  
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(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ  
 

หมวด ๔ 
การปฏิบัติการและการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

    
 
   มาตรา ๒๗   เมื่อ กปช. จัดท าแผนแม่บทความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ให้ส านักงาน
จัดท าแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ หรือโครงการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว    

 เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ หรือโครงการ
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และมีผลใช้บังคับแล้ว หากมีกรณีจ าเป็นให้ กปช. มีอ านาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ได้  

 
มาตรา ๒๘ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการภายใต้กฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ

หน่วยงานของรัฐนั้นให้สอดคล้องกับแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๗  โดยถือ
เป็นการปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบอ านวยการให้การปฏิบัติตามวรรคหนึ่งให้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จตามเปูาหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่ กปช . ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินการ  ตลอดจนการ
ปฏิบัติการใด ๆ ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่   

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ เห็นสมควร กปช . อาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อ

ผู้รับผิดชอบตามแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ หรือโครงการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ หรือผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ต่อ กปช. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในการ
ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์   

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติงานโดยยึดถือแผนปฏิบัติการ มติ หรือการสั่งการ
ของ กปช . หรือค าสั่ งของประธานกรรมการ  กปช . หรือผู้ซึ่ งประธานกรรมการโดยความเห็นชอบ
ของ กปช. มอบหมายเป็นส าคัญ   

การไม่ปฏิบัติตามวรรคสองถือเป็นการขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา   
 มาตรา ๓๐  ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอ านาจควบคุมและก ากับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ท่ัวราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
และพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามมาตรา ๒๘ 
ได้ทั่วราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ กปช. มีมติว่ากระทรวง หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับแนวทางตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้ กปช. แจ้งให้กระทรวง หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวด าเนินการแก้ไข 
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ยกเลิก หรือยุติการด าเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่กระทรวง หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวไม่ด าเนินการตามมติ กปช.ภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่า
ปลัดกระทรวง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าว แล้วแต่กรณี  กระท าผิดวินัย และให้ 
กปช. ส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยของผู้นั้นด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ในกรณีที่ผลของการไม่ด าเนินการตามมติ กปช. ตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการอย่างร้ายแรง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติการตามมติ กปช. ตามวรรคหนึ่งเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ กปช. รายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป   

 
มาตรา ๓๒ ในกรณีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้นในระบบสารสนเทศ

ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด ให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตาม
มาตรา ๒๘ รายงานเหตุดังกล่าวไปยังเลขาธิการโดยเร็ว 

เมื่อเลขาธิการได้รับทราบเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้รีบด าเนินการปูองกันหรือแก้ไขเหตุภัยคุกคาม
นั้นตามความเหมาะสมทันที และรายงานให้ กปช. ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 
มาตรา ๓๓ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายอันเนื่องมาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ให้ กปช. มีอ านาจสั่งการให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือปูองกัน แก้ไขปัญหา หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นได้
ตามที่เห็นสมควร และอาจให้หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับอันตรายหรืออาจได้รับ
อันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว กระท าหรือร่วมกันกระท าการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ หรือ
บรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที   

ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้  กปช. มี
อ านาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระท าการใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมความรุนแรงอันเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นได้  
 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือความมั่นคงของประเทศ กปช. อาจสั่ง
การให้หน่วยงานภาคเอกชนกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง และให้รายงานผลการ
ปฏิบัติการต่อ กปช. ตามที่ กปช. ประกาศก าหนด 

 
 

หมวด ๕ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

    
  

มาตรา ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
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(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค า ส่งค า
ชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) มีหนังสือขอให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนด าเนินการเพ่ือประโยชน์แห่ง
การปฏิบัติหน้าที่ของ กปช. 

(๓) เข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารทั้งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

การด าเนินการตาม (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
มาตรา ๓๖  ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลที่ได้มาตามมาตรา ๓๕ 

ให้แก่บุคคลใด 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท า

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งหรือท่ีได้รับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝุาฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

มาตรา ๓๗ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและมี
คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
มาตรา ๓๘  เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานหรือการปฏิบัติ การ ให้เจ้าหน้าที่ของ

กระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่
กระทบต่อความมั่นคงทางทหาร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อ

บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง และบัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมวด ๖ 

บทเฉพาะกาล 
    

  



๑๒ 
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มาตรา ๔๐  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทุนและทรัพย์สิน ของส านักความมั่นคง
ปลอดภัย ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับไปเป็นของส านักงาน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๑  ให้เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์

แห่งชาติ ตามมาตรา ๔๒ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับถ้าสมัครใจจะโอนไปเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน ให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส าหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งความจ านงภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ใน
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งใดในส านักงานให้
เป็นไปตามอัตราก าลัง คุณสมบัติและอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่คณะกรรมการก าหนด แต่จะก าหนดให้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างต่ ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีได้รับอยู่เดิมไม่ได้  

 
มาตรา ๔๒  ให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นส านักงาน

คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดตั้งส านักง านตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๔๓ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้บังคับการกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 
และให้ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  

 
 
 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
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         นายกรัฐมนตรี 


