รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๑๔๙๐/๒๕๖๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
เหตุผล
โดยที่ในปจจุบันการใหบริการหรือการประยุกตใชเครือขายคอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต โครงขายโทรคมนาคม หรือการใหบริการโดยปกติของดาวเทียมมีความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอรอันอาจกระทบตอความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหสามารถปองกัน หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรไดอยางทันทวงที สมควร
กําหนดลักษณะของภารกิจหรือบริการที่มีความสําคัญเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศที่
จะตองมีการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร มิใหเกิดผลกระทบตอ
ความมั่นคงในดานตาง ๆ รวมทั้งใหมหี นวยงานเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการประสานการ
ปฏิบัติงานรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไมวาในสถานการณทั่วไปหรือสถานการณอันเปนภัยตอ
ความมั่นคงอยางรายแรง ตลอดจนกําหนดใหมีแผนปฏิบัติการและมาตรการดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร อยางมีเอกภาพและตอเนื่อง อันจะทําใหการปองกันและการรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
พ.ศ. ....
...........................................
...........................................
...........................................
....................................................................................................................................
..........................................
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
พระราชบัญญัตินมี้ ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖
และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อใหการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรมีประสิทธิภาพและเพือ่ ใหมมี าตรการปองกัน รับมือ
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรอันกระทบตอความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงือ่ นไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
....................................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร” หมายความวา มาตรการหรือ
การดําเนินการที่กําหนดขึ้นเพือ่ ปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบรอยภายในประเทศ

๒
“ภัยคุกคามทางไซเบอร” หมายความวา การกระทําหรือเหตุการณที่กระทําดวย
วิธีการทางคอมพิวเตอรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่ทําใหการทํางานของทรัพยสินสารสนเทศ
มีความผิดปกติ หรือมีความพยายามเขาถึงหรือเขาถึงโดยใชเทคโนโลยี ซึง่ อาจสงผลกระทบหรือ
กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสารสนเทศ หรือทําใหทรัพยสินสารสนเทศถูกทําลาย
“ไซเบอร” หมายความรวมถึง ขอมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการใหบริการ
หรือการประยุกตใชเครือขายคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต หรือโครงขายโทรคมนาคม รวมทัง้
การใหบริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบเครือขายทีค่ ลายคลึงกัน ที่เชื่อมตอกันเปนการทั่วไป
“ทรัพยสินสารสนเทศ” หมายความวา
(๑) ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ระบบงานคอมพิวเตอร และ
ระบบสารสนเทศ
(๒) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องบันทึกขอมูล และอุปกรณอื่นใด
(๓) ขอมูลสารสนเทศ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และขอมูลคอมพิวเตอร
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคกรฝายนิตบิ ัญญัติ องคกรฝายตุลาการ องคกรอิสระ องคการมหาชน
และหนวยงานอื่นของรัฐ
“โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ” หมายความวา คอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรซงึ่ หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนใชในกิจการของตนทีเ่ กี่ยวของกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
หรือโครงสรางพื้นฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ
“หนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ” หมายความวา หนวยงานของ
รัฐหรือหนวยงานของภาคเอกชน ซึ่งมีภารกิจหรือใหบริการโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
“กรรมการ กปช.” หมายความวา กรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
แหงชาติ
“คณะกรรมการกํากับสํานักงาน” หมายความวา คณะกรรมการกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
“กรรมการกํากับสํานักงาน” หมายความวา กรรมการกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรแหงชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกประกาศ และแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได

๓
หมวด ๑
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กปช.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “National
Cybersecurity Committee” เรียกโดยยอวา “NCSC” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูบ ัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูม ีความรู ความเชี่ยวชาญ
และความสามารถเปนที่ประจักษในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดานวิทยาศาสตร ดานวิศวกรรมศาสตร
ดานกฎหมาย หรือดานอื่นที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานของ
สํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพือ่ แตงตั้งเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖ กรรมการ กปช. ผูท รงคุณวุฒิตองมีสัญชาติไทยและไมมลี ักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หรือออกจากงาน
จากหนวยงานที่เคยปฏิบัติหนาที่ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือ
เคยถูกถอดถอนจากตําแหนง
(๕) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
มาตรา ๗ กรรมการ กปช. ผูท รงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการ กปช. ผูท รงคุณวุฒเิ พิ่มเติมหรือแทนกรรมการ กปช.
ผูทรงคุณวุฒิซงึ่ พนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งกรรมการ กปช. ผูทรงคุณวุฒิ
เพิ่มเติมหรือแทนตําแหนงที่วางได และใหผูไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการ กปช. ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม
หรือแทนตําแหนงที่วางนั้นดํารงตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ กปช. ผูท รงคุณวุฒิ
ซึ่งไดแตงตั้งไวแลว

๔
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึง่ หากยังมิไดแตงตั้งกรรมการ กปช. ผูท รงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม ใหกรรมการ กปช. ผูท รงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงาน
ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตัง้ กรรมการ กปช. ผูทรงคุณวุฒขิ ึ้นใหม
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ กปช.
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖
มาตรา ๙ ให กปช. มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ตามมาตรา ๓๗ ตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ใหความเห็นชอบ ซึง่ ตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวใน
มาตรา ๓๖
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของ กปช. และ
สํานักงานเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี สําหรับเปนแผนแมบทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ในสถานการณปกติและในสถานการณที่อาจจะเกิดหรือเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร โดยแผนดังกลาว
จะตองสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และกรอบนโยบายและแผนแมบทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคง
แหงชาติ
(๓) กําหนดแนวปฏิบัตแิ ละกรอบมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรอันเปนขอกําหนดขั้นต่ําในการดําเนินการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรสําหรับ
หนวยงานของรัฐและหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ รวมทั้งกําหนดมาตรการ
ตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร เมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอรหรือเหตุการณที่
สงผลกระทบหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายอยางมีนัยสําคัญหรืออยางรายแรง
ตอระบบสารสนเทศของประเทศ เพื่อใหการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
(๔) กําหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของพนักงานเจาหนาที่
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดําเนินการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
(๖) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะกรรมการดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติหรือคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(๗) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดใหมหี รือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

๕
(๘) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ใหคณะรัฐมนตรีทราบ
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีบ่ ัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
การกําหนดกรอบมาตรฐานตาม (๓) ให กปช. คํานึงถึงหลักการบริหารความเสี่ยง
โดยอยางนอยตองประกอบดวยวิธีการและมาตรการดังตอไปนี้
(๑) การระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแกทรัพยสินสารสนเทศ ทรัพยสินและชีวิต
รางกายของบุคคล
(๒) มาตรการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
(๓) มาตรการตรวจสอบและเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอร
(๔) มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร
(๕) มาตรการรักษาและฟนฟูความเสียหายทีเ่ กิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร
มาตรา ๑๐ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชแกการปฏิบัตงิ าน การประชุม
และการพิจารณาของ กปช. โดยอนุโลม
การประชุมของ กปช. อาจกระทําไดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นได
ตามที่ กปช. กําหนด
มาตรา ๑๑ กปช. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหนาที่หรือ
กระทําการอยางหนึง่ อยางใดตามที่ กปช. มอบหมายได
กปช. อาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการประชุม
ของคณะอนุกรรมการก็ได
มาตรา ๑๒ ใหประธานกรรมการ กปช. กรรมการ กปช. และประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการซึ่ง กปช. แตงตั้ง ไดรบั เบี้ยประชุมและคาตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาทีม่ ี
อํานาจออกคําสั่ง และตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลทีเ่ กีย่ วของดวย
ในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ใหรัฐมนตรีพจิ ารณาแตงตัง้ พนักงานของสํานักงาน
เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ประกาศกําหนด

๖
หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
มาตรา ๑๔ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร
แหงชาติเปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิตบิ ุคคล และไมเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๕ กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอ ยกวาที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน
มาตรา ๑๖ ใหสํานักงานรับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และ
งานเลขานุการของ กปช. และใหมีหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและสนับสนุนในการจัดทํานโยบายและแผนการดําเนินการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตามมาตรา ๙ (๑) และแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรของ กปช. และสํานักงานตามมาตรา ๙ (๒) ตอ กปช.
(๒) จัดทําแนวปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรตามมาตรา ๙ (๓) เสนอตอ กปช. เพื่อใหความเห็นชอบ
(๓) ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชนในการตอบสนอง
และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรตามที่ไดรบั มอบหมายจาก กปช.
(๔) เฝาระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร ติดตาม วิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร และการแจงเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร
(๕) ปฏิบัติการ ประสานงาน สนับสนุน และใหความชวยเหลือ หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
ในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร แผนปฏิบัตกิ าร
เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และมาตรการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร หรือตามคําสั่งของ กปช.
(๖) ดําเนินการและใหความรวมมือหรือชวยเหลือในการปองกัน รับมือ และ
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอรที่กระทบหรือเกิดแก
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
(๗) เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
รวมถึงการสรางความตระหนักดานสถานการณเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอรรวมกันเพือ่ ใหมกี าร
ดําเนินการเชิงปฏิบัติการทีม่ ีลักษณะบูรณาการและเปนปจจุบัน

๗
(๘) เปนศูนยกลางในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรของประเทศ รวมทัง้ เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงและเหตุการณดาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใหแกหนวยงานของรัฐและเอกชน
(๙) เปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๑๐) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(๑๑) ศึกษาและวิจัยขอมูลที่จําเปนสําหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร รวมทั้งดําเนินการ
อบรมและฝกซอมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจํา
(๑๒) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเผยแพรความรู และการใหบริการเกีย่ วกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ตลอดจนดําเนินการฝกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัตหิ นาทีเ่ กี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(๑๓) รายงานความคืบหนาและสถานการณเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตนิ ี้
รวมทั้งปญหาและอุปสรรค และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปใหคณะรัฐมนตรีทราบ
(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นใดอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของ
ประเทศตามที่ กปช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตาม (๔) ใหสํานักงานจัดตั้ง
ศูนยประสานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแหงชาติขึ้นเปนหนวยงานภายใน
สํานักงาน และใหมหี นาที่และอํานาจตามที่ กปช. กําหนด
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๖ ใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจ
ดังตอไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนทํานิติกรรมอื่น
ใดเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๓) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๔) ถือหุนหรือเขาเปนหุนสวนหรือเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของสํานักงาน
(๕) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน
(๖) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่สํานักงานกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพือ่ ใหเปนไปตามหนาที่และอํานาจของ
สํานักงาน
(๘) ปฏิบัติการใด ๆ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ กปช.
หรือคณะกรรมการกํากับสํานักงานมอบหมาย
การถือหุน เขาเปนหุนสวน หรือเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม (๔) และ
การกูยืมเงินตาม (๕) ตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับสํานักงาน

๘
มาตรา ๑๘ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินงานของสํานักงาน ประกอบดวย
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรบั โอนมาตามมาตรา ๖๙
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปทีร่ ัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป
(๓) เงินอุดหนุนจากหนวยงานอื่นในประเทศหรือจากตางประเทศ
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผอู ุทิศให ทัง้ นี้ ตองไมมเี งื่อนไขหรือภาระผูกพัน
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดอันเกิดจากการ
ดําเนินการตามหนาทีแ่ ละอํานาจของสํานักงาน
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน
รายไดของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. และกรรมการผูท รงคุณวุฒจิ ํานวน
ไมเกินหกคน
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
และใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานของสํานักงานเปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
ประธานกรรมการกํากับสํานักงานและกรรมการกํากับสํานักงานผูทรงคุณวุฒิตาม
วรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตัง้ จากบุคคล ซึ่งมีความรู ความเชีย่ วชาญ และความสามารถเปนทีป่ ระจักษ
ในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ดานเศรษฐศาสตร ดานสังคมศาสตร ดานกฎหมาย ดานบริหารธุรกิจ หรือดานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
และเปนประโยชนตอการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับสํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ กปช. กําหนด
ใหนําบทบัญญัตมิ าตรา ๖ และมาตรา ๘ มาใชบังคับกับประธานกรรมการ
กํากับสํานักงานและกรรมการกํากับสํานักงานผูทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ใหประธานกรรมการกํากับสํานักงานและกรรมการกํากับสํานักงาน
ผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่ประธานกรรมการกํากับสํานักงานพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรี
อาจแตงตั้งประธานกรรมการกํากับสํานักงานแทนตําแหนงที่วางได และใหผทู ี่ไดรับแตงตั้งเปน
ประธานกรรมการกํากับสํานักงานแทนตําแหนงที่วางนั้นดํารงตําแหนงไดเทากับวาระทีเ่ หลืออยู
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการกํากับสํานักงานผูทรงคุณวุฒเิ พิ่มเติมหรือแทน
กรรมการกํากับสํานักงานผูทรงคุณวุฒซิ ึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตัง้ กรรมการ
กํากับสํานักงานผูทรงคุณวุฒเิ พิม่ เติมหรือแทนตําแหนงที่วางได และใหผูไดรบั แตงตั้งเปนกรรมการ
กํากับสํานักงานผูทรงคุณวุฒิเพิม่ เติมหรือแทนตําแหนงที่วางนั้นดํารงตําแหนงไดเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการกํากับสํานักงานผูทรงคุณวุฒิซงึ่ ไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึง่ หากยังมิไดแตงตั้งประธานกรรมการกํากับ
สํานักงานหรือกรรมการกํากับสํานักงานผูทรงคุณวุฒขิ ึ้นใหม ใหประธานกรรมการกํากับสํานักงาน
หรือกรรมการกํากับสํานักงานผูท รงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อยูในตําแหนงเพื่อ

๙
ดําเนินงานตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตัง้ ประธานกรรมการกํากับสํานักงานหรือกรรมการกํากับ
สํานักงานผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ในกรณีที่ประธานกรรมการกํากับสํานักงานหรือกรรมการกํากับสํานักงาน
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการกํากับสํานักงานประกอบดวยกรรมการ
กํากับสํานักงานทัง้ หมดเทาที่มีอยูจ นกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการกํากับสํานักงานหรือ
กรรมการกํากับสํานักงานผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสองหรือวรรคสาม และในกรณีทปี่ ระธานกรรมการ
กํากับสํานักงานพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีตั้งกรรมการกํากับสํานักงานคนหนึ่งทําหนาที่
ประธานกรรมการกํากับสํานักงานเปนการชั่วคราวจนกวาจะมีประธานกรรมการกํากับสํานักงาน
ที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคสองเขารับหนาที่
มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการกํากับสํานักงานมีหนาทีแ่ ละอํานาจดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน
(๒) ออกขอบังคับวาดวยการจัดองคกร การเงิน การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานทั่วไป การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะหและสวัสดิการตาง ๆ
ของสํานักงาน
(๓) อนุมัติแผนการใชจายเงินและงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการดําเนินการของสํานักงานและเลขาธิการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของ
(๕) แตงตั้งและถอดถอนเลขาธิการ
(๖) วินิจฉัยคําสั่งทางปกครองของเลขาธิการในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
สํานักงาน
(๗) ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและการปฏิบัตงิ านของเลขาธิการ
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีพ่ ระราชบัญญัตินหี้ รือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนหนาที่
และอํานาจของคณะกรรมการกํากับสํานักงาน หรือตามที่ กปช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัตงิ านตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกํากับสํานักงานอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา เสนอแนะ หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานมอบหมายได ทั้งนี้ การปฏิบัติงานและการประชุมใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานกําหนด
คณะกรรมการกํากับสํานักงานอาจแตงตัง้ ผูท รงคุณวุฒซิ ึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ในดานที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของสํานักงานเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานกําหนด
ในกรณีจําเปนตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับสํานักงานอาจแตงตัง้ ชาวตางประเทศเปนอนุกรรมการหรือที่ปรึกษา
คณะกรรมการกํากับสํานักงานได
มาตรา ๒๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการปฏิบัติงาน การประชุม
และการพิจารณาของคณะกรรมการกํากับสํานักงานโดยอนุโลม

๑๐
มาตรา ๒๓ ใหประธานกรรมการกํากับสํานักงานและกรรมการกํากับสํานักงาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกํากับสํานักงาน และประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการซึง่ คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานแตงตั้ง ไดรบั เบีย้ ประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑทคี่ ณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๔ ใหสํานักงานมีเลขาธิการคนหนึง่ รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
สํานักงานขึ้นตรงตอคณะกรรมการกํากับสํานักงาน และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับสํานักงานเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอน
เลขาธิการ
มาตรา ๒๕ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบรู ณ
(๓) เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในดานที่เกี่ยวกับภารกิจของ
สํานักงานและการบริหารจัดการ
มาตรา ๒๖ ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนเลขาธิการ
(๑) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐหรือของราชการสวนทองถิ่น
(๕) เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหารทองถิ่น เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(๖) เปนหรือเคยเปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอื่นในพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ของพรรคการเมือง เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หรือออกจากงานจาก
หนวยงานที่เคยปฏิบัติหนาที่ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือเคยถูก
ถอดถอนจากตําแหนง
(๘) เคยถูกใหออกเพราะไมผานการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามมาตรา ๓๐ (๕)
มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการกํากับสํานักงานเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๘ เลขาธิการอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
เลขาธิการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรบั แตงตั้งอีกได แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน

๑๑
มาตรา ๒๙ ในแตละป ใหมีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของเลขาธิการ
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานกําหนด
มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา ๒๖
(๔) คณะกรรมการกํากับสํานักงานมีมติใหออก เพราะบกพรองหรือทุจริตตอหนาที่
มีความประพฤติเสือ่ มเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๕) คณะกรรมการกํากับสํานักงานใหออก เพราะไมผานการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
(๖) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในสัญญาจางหรือขอตกลงระหวางคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานกับเลขาธิการ
มาตรา ๓๑ ใหเลขาธิการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารงานของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงาน และตาม
นโยบายและแผนการดําเนินการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร นโยบายของคณะรัฐมนตรีและ กปช. และขอบังคับ นโยบาย มติ และ
ประกาศของคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย
มติของคณะรัฐมนตรี และขอบังคับ นโยบาย มติ และประกาศที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานกําหนด
(๓) เปนผูบงั คับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางของสํานักงานตามขอบังคับของคณะกรรมการกํากับสํานักงานและ
ระเบียบของสํานักงาน
(๔) แตงตั้งรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานเพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย
(๕) บรรจุ แตงตัง้ เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงาน
และลูกจางของสํานักงาน ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางของสํานักงานออกจากตําแหนง
ทั้งนี้ ตามขอบังคับของคณะกรรมการกํากับสํานักงานและระเบียบของสํานักงาน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามขอบังคับ นโยบาย มติ หรือประกาศของคณะกรรมการ
กํากับสํานักงาน
ในกิจการของสํานักงานทีเ่ กี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนของ
สํานักงาน
เลขาธิการอาจมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได
ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานกําหนด
ในกรณีที่ไมมเี ลขาธิการหรือเลขาธิการไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได ใหรองเลขาธิการ
ที่มีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน ถาไมมีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหคณะกรรมการกํากับสํานักงานแตงตั้งกรรมการกํากับสํานักงานหรือพนักงานของสํานักงาน
คนหนึ่งรักษาการแทน

๑๒
มาตรา ๓๒ การบัญชีของสํานักงานใหจัดทําตามแบบและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกํากับสํานักงานกําหนดโดยใหคํานึงถึงหลักสากลและมาตรฐานการบัญชี
มาตรา ๓๓ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชี แลวสงผูสอบบัญชี
ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบญ
ั ชี
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูส อบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน และประเมินผลการใชจายเงิน
และทรัพยสินของสํานักงานทุกรอบปแลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานเพื่อรับรอง
มาตรา ๓๔ ใหสํานักงานจัดทํารายงานการดําเนินงานประจําปเสนอ กปช. และ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี และเผยแพรรายงานนี้ตอสาธารณชน
รายงานการดําเนินงานประจําปตามวรรคหนึ่ง ใหแสดงรายละเอียดของงบการเงิน
ที่ผสู อบบัญชีใหความเห็นแลว พรอมทัง้ ผลงานของสํานักงานและรายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานในปทลี่ วงมาแลว
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานตามวรรคสอง จะตองดําเนินการ
โดยบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานใหความเห็นชอบ
มาตรา ๓๕ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลโดยทั่วไปซึง่ กิจการของสํานักงาน
ใหเปนไปตามหนาที่และอํานาจของสํานักงาน กฎหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ นโยบายและแผนของ
รัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวของ เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสัง่ ใหเลขาธิการชี้แจงขอเท็จจริง
แสดงความคิดเห็น หรือทํารายงานเสนอ และมีอํานาจสัง่ ยับยั้งการกระทําของสํานักงานที่ขัดตอหนาที่
และอํานาจของสํานักงาน กฎหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ นโยบายและแผนของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกีย่ วกับการดําเนินการของสํานักงานได
หมวด ๓
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
สวนที่ ๑
นโยบายและแผน
มาตรา ๓๖ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตองคํานึงถึงความเปนเอกภาพ
และการบูรณาการในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐและเอกชน และตองสอดคลองกับนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายวาดวยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแมบทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของ
สภาความมั่นคงแหงชาติ

๑๓
การดําเนินการดานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร ตองมุงหมายเพื่อสราง
ศักยภาพในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการปกปองโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศของประเทศโดยอยางนอยจะตองดําเนินการ
ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การบูรณาการการจัดการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของประเทศ
(๒) การสรางมาตรการและกลไกเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการปองกัน รับมือ และ
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร
(๓) การสรางมาตรการในการปกปองโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศของ
ประเทศ
(๔) การประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(๕) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร
(๖) การพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ทั้งภาครัฐและเอกชน
(๗) การสรางความตระหนักและความรูดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(๘) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
มาตรา ๓๗ ให กปช. จัดทํานโยบายและแผนการดําเนินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรขึ้นตามแนวทางในมาตรา ๓๖ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบของ
โดยใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อไดประกาศแลว ใหหนวยงานของรัฐและหนวยงาน
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศตามที่กําหนดไวในแผนการดําเนินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแผนดังกลาว
ในการจัดทํานโยบายและแผนตามวรรคหนึง่ ใหสํานักงานจัดใหมีการรับฟง
ความเห็นหรือประชุมรวมกับหนวยงานของรัฐและหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
มาตรา ๓๘ ใหหนวยงานของรัฐและหนวยงานโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทาง
สารสนเทศจัดทําแนวปฏิบัติดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของแตละหนวยงาน
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรโดยเร็ว
แนวปฏิบัติดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตามวรรคหนึง่ อยางนอย
ตองประกอบดวยเรือ่ งดังตอไปนี้
(๑) แผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร โดยผูตรวจประเมิน ผูตรวจสอบภายใน หรือผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก อยางนอยปละ
หนึ่งครัง้
(๒) แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร
เพื่อประโยชนในการจัดทําแนวปฏิบัติดานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร
ตามวรรคหนึง่ ใหสํานักงานโดยความเห็นชอบของ กปช. จัดทําแนวปฏิบัตแิ ละกรอบมาตรฐานสําหรับ

๑๔
ใหหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศนําไปใชเปนแนวทางในการ
จัดทําหรือนําไปใชเปนแนวปฏิบัติของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศของตน และในกรณีทหี่ นวยงานดังกลาวยังไมมีหรือมีแตไมครบถวนหรือไมสอดคลอง
กับแนวปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน ใหนําแนวปฏิบัตแิ ละกรอบมาตรฐานดังกลาวไปใชบังคับ
สวนที่ ๒
การบริหารจัดการ
มาตรา ๓๙ หนวยงานของรัฐและหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
มีหนาทีป่ องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ตามแนวปฏิบัติดานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของแตละหนวยงาน และจะตองดําเนินการใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตามมาตรา ๙ (๓) ดวย
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
ไมอาจดําเนินการหรือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได สํานักงานอาจใหความชวยเหลือดานบุคลากรหรือ
เทคโนโลยีแกหนวยงานนั้นตามที่รอ งขอได
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ใหหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศแจงรายชื่อเจาหนาทีร่ ะดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการเพื่อประสานงานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรไปยังสํานักงาน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานของรัฐและ
หนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศแจงใหสํานักงานทราบโดยเร็ว
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ตองอาศัยความรู
ความเชี่ยวชาญ เลขาธิการอาจวาจางผูเ ชี่ยวชาญตามความเหมาะสมเฉพาะงานได
ผูเชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติหรือประสบการณที่เหมาะสมตาม
ที่ กปช. ประกาศกําหนด
เลขาธิการตองออกบัตรประจําตัวผูเ ชี่ยวชาญใหแกบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
และในการปฏิบัติหนาที่ บุคคลดังกลาวตองแสดงบัตรหรือหลักฐานประจําตัวในฐานะผูเชี่ยวชาญ
และเมือ่ พนจากหนาที่แลวจะตองคืนบัตรประจําตัวแกสํานักงานโดยเร็ว
สวนที่ ๓
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
มาตรา ๔๒ โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศเปนกิจการที่มีความสําคัญ
ตอความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางทหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ และเปนหนาที่ของสํานักงานในการสนับสนุนและใหความชวยเหลือในการปองกัน

๑๕
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอรที่กระทบหรือ
เกิดแกโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
มาตรา ๔๓ ให กปช. มีอํานาจประกาศกําหนดลักษณะหนวยงานที่มีภารกิจหรือ
ใหบริการในดานดังตอไปนี้ เปนหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
(๑) ดานความมั่นคงของรัฐ
(๒) ดานบริการภาครัฐทีส่ ําคัญ
(๓) ดานการเงินการธนาคาร
(๔) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
(๕) ดานการขนสงและโลจิสติกส
(๖) ดานพลังงานและสาธารณูปโภค
(๗) ดานสาธารณสุข
(๘) ดานอื่นตามที่ กปช. ประกาศกําหนดเพิม่ เติม
การพิจารณาประกาศกําหนดภารกิจหรือบริการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ กปช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ กปช. จะตองพิจารณาทบทวน
การประกาศกําหนดภารกิจหรือบริการดังกลาวทุกสองป
มาตรา ๔๔ กรณีมีขอสงสัยหรือขอโตแยงเกี่ยวกับลักษณะหนวยงานที่มีภารกิจหรือ
ใหบริการในดานทีม่ ีการประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๓ ให กปช. เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๔๕ ใหหนวยงานที่มลี ักษณะตามมาตรา ๔๓ แจงรายชื่อผูดูแลระบบไปยัง
สํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ กปช. ประกาศตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือนับแตวันที่
กปช. มีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๔๔ แลวแตกรณี โดยอยางนอยผูดูแลระบบตองเปนบุคคลซึง่ รับผิดชอบ
ในการบริหารงานของหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศนั้น
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลระบบตามวรรคหนึ่ง ใหแจงการเปลี่ยนแปลงไปยัง
สํานักงานกอนการเปลี่ยนแปลงลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตมีเหตุจําเปนอันไมอาจกาวลวงได
ใหแจงโดยเร็ว
มาตรา ๔๖ ในการดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของหนวยงาน
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ เลขาธิการอาจมีหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงาน
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศใหขอมูล ดังตอไปนี้
(๑) ขอมูลการออกแบบและการตั้งคาของโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
และขอมูลดังกลาวของระบบที่เชื่อมตอหรือสื่อสารกับโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศนั้น
(๒) ขอมูลการทํางานของโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ ระบบทีเ่ ชื่อมตอ
หรือสื่อสารกับโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศนั้น ที่อยูภายใตการควบคุมของหนวยงาน
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
(๓) ขอมูลอื่นใดที่เห็นวาจําเปนในการรักษาระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ของโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ

๑๖
หนวยงานที่ไดรบั หนังสือตามวรรคหนึ่ง ไมอาจยกเอาหนาทีต่ ามกฎหมายอื่น
หรือตามสัญญามาเปนขออางเพื่อไมเปดเผยขอมูล ทั้งนี้ มิใหถือวาการกระทําตามความในมาตรานี้
โดยสุจริตเปนการผิดกฎหมายหรือผิดสัญญา
มาตรา ๔๗ ใหผูดูแลระบบตองจัดใหมีการประเมินความเสีย่ งดานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศโดยผูตรวจประเมิน รวมทั้ง
ตองจัดใหมีการตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรโดยผูตรวจสอบภายในหรือโดยผูตรวจสอบ
อิสระดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากภายนอก อยางนอยปละหนึง่ ครัง้
ใหผูดูแลระบบจัดสงสําเนารายงานการดําเนินการตอสํานักงานภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นวา การประเมินความเสี่ยงดานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรหรือการตรวจสอบดานความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรตามมาตรา ๔๗
ไมเปนที่นาพอใจ เลขาธิการอาจใหผูดูแลระบบจัดใหมีการดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้ง
อาจมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญดําเนินการประเมินความเสี่ยงหรือตรวจสอบในดานอื่น ๆ ที่มผี ลตอ
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศได
ในกรณีที่ผูดูแลระบบไดจัดใหมกี ารประเมินความเสี่ยงดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรหรือการตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตามวรรคหนึง่ แลว แตเลขาธิการ
เห็นวายังไมเปนที่นาพอใจ ใหเลขาธิการหารือรวมกับผูดูแลระบบนั้น เพื่อจัดใหมกี ารปรับปรุง
แผนการดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรโดยเร็ว
มาตรา ๔๙ ผูดูแลระบบตองกําหนดใหมกี ลไกหรือขั้นตอนเพื่อการเฝาระวัง
ภัยคุกคามทางไซเบอรหรือเหตุการณทางไซเบอรที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานสําคัญทาง
สารสนเทศ และตองเขารวมการทดสอบสถานะความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร
ที่สํานักงานจัดขึ้น
มาตรา ๕๐ เมื่อมีเหตุภัยคุกคามทางไซเบอรเกิดขึ้นตอระบบของหนวยงาน
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ ใหหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศรายงาน
ตอสํานักงาน และปฏิบัติการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรตามที่กําหนดในสวนที่ ๔ การรับมือกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร ทั้งนี้ กปช. อาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการรายงานดวยก็ได
สวนที่ ๔
การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรตอระบบ
สารสนเทศซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศใด ใหหนวยงานนั้นดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินสารสนเทศ และพฤติการณแวดลอม

๑๗
ของตน เพื่อประเมินวามีภัยคุกคามทางไซเบอรเกิดขึ้นหรือไม หากผลการตรวจสอบปรากฏวาเกิดหรือ
คาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรขึ้น ใหดําเนินการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรตามแนวปฏิบัติดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของหนวยงานนั้น และแจงไปยัง
สํานักงานและหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแลของตนโดยเร็ว
ในกรณีที่หนวยงานหรือบุคคลใดพบอุปสรรคหรือปญหาในการปองกัน รับมือ และ
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรของตน หนวยงานหรือบุคคลนั้นอาจรองขอความชวยเหลือ
ไปยังสํานักงาน
มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏแกหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล หรือเมื่อหนวยงาน
ควบคุมหรือกํากับดูแลไดรับแจงเหตุตามมาตรา ๕๑ ใหหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแลรวบรวม
ขอมูล ตรวจสอบ วิเคราะหสถานการณ และประเมินผลกระทบเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร
และดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานโครงสราง
พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศทีอ่ ยูในการควบคุมหรือกํากับดูแลของตน และใหความรวมมือและ
ประสานงานกับสํานักงาน ในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร
(๒) แจงเตือนหนวยงานของรัฐและหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทาง
สารสนเทศที่อยูในการควบคุมหรือกํากับดูแลของตน รวมทั้งหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวของโดยเร็ว
มาตรา ๕๓ เมื่อปรากฏแกสํานักงานวาเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร
ใหสํานักงานดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) รวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณ และประเมินผลกระทบ
(๒) แจงเตือนภัยคุกคามทางไซเบอรใหทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานการณ ความรายแรงและผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอรนั้น
(๓) อํานวยความสะดวกในการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวของ
และภาคเอกชนเพือ่ จัดการความเสี่ยงและเหตุการณดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(๔) สนับสนุน ใหความชวยเหลือ และเขารวมในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอรทเี่ กิดขึ้น
มาตรา ๕๔ ในการรวบรวมขอมูลตามมาตรา ๕๓ (๑) เพื่อประโยชนในการ
วิเคราะหสถานการณ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร พนักงานเจาหนาที่
อาจดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกใหบุคคลทีเ่ กี่ยวของมาใหขอมูลภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
และตามสถานที่ที่กําหนด หรือใหขอมูลเปนหนังสือเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร
(๒) มีหนังสือขอขอมูล เอกสาร หรือสําเนาขอมูลหรือเอกสารซึ่งอยูใน
ความครอบครองของผูอื่นอันเปนประโยชนแกการดําเนินการ
(๓) สอบถามบุคคลผูมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณ
ที่มีความเกี่ยวพันกับภัยคุกคามทางไซเบอร

๑๘
(๔) เขาไปในอสังหาริมทรัพยหรือสถานประกอบการทีเ่ กี่ยวของหรือคาดวา
มีสวนเกี่ยวของกับภัยคุกคามทางไซเบอรของบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไดรบั ความยินยอม
จากผูครอบครองสถานที่นั้น
ผูใหขอมูลตามวรรคหนึง่ ซึ่งกระทําโดยสุจริตยอมไดรับการคุม ครองและไมถือวา
เปนการละเมิดหรือผิดสัญญา
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร สํานักงานอาจขอใหหนวยงานของรัฐใหขอมูล สนับสนุนบุคลากรในสังกัด
หรือใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสทอี่ ยูในความครอบครองที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร
สํานักงานตองดูแลมิใหมีการใชขอมูลที่ไดมาตามวรรคหนึ่งในลักษณะที่
อาจกอใหเกิดความเสียหาย และใหสํานักงานรับผิดชอบในคาตอบแทนบุคลากร คาใชจายหรือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบงั คับในการรองขอตอเอกชน
โดยความยินยอมของเอกชนนั้นดวย
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรซงึ่ อยูในระดับ
รายแรง ใหเลขาธิการมีหนาที่และอํานาจในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรและดําเนินมาตรการทีจ่ ําเปน
ภัยคุกคามทางไซเบอรซึ่งอยูในระดับรายแรงหมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร
ที่มีลกั ษณะ ดังนี้
(๑) กอใหเกิดความเสี่ยงทีจ่ ะทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสารสนเทศ
อยางมีนัยสําคัญ หรือขัดขวางการใหบริการของโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศ
(๒) กอใหเกิดภัยคุกคามตอความมั่นคงของรัฐ การปองกันประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ เศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ หรือความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน หรือ
(๓) มีความรุนแรงที่กอ หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลหรือตอทรัพยสิน
สารสนเทศ ทีส่ ําคัญหรือมีจํานวนมาก
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการมีอํานาจสัง่ การหรือกํากับใหหนวยงาน
ของรัฐทีเ่ กี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรกระทําการใดเพื่อปองกัน รับมือ และ
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามทีเ่ ห็นสมควร
รวมทั้งรวมกันบูรณาการในการดําเนินการเพื่อควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรนั้นไดอยางทันทวงที
ใหเลขาธิการรายงานการดําเนินการตามมาตรานีต้ อ กปช. อยางตอเนื่อง
และเมือ่ ภัยคุกคามทางไซเบอรดังกลาวสิ้นสุดลง ใหรายงานผลการดําเนินการตอ กปช. โดยเร็ว

๑๙
มาตรา ๕๗ ในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร
ในระดับรายแรง เลขาธิการมีอํานาจออกคําสัง่ ใหบุคคลผูเ ปนเจาของ ผูครอบครอง หรือ
ผูใชคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูเกี่ยวของกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร หรือไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอรดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) เฝาระวังคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรในชวงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง
(๒) ตรวจสอบคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรเพื่อหาขอบกพรองที่กระทบ
ตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร วิเคราะหสถานการณ และประเมินผลกระทบจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร
(๓) ดําเนินมาตรการแกไขภัยคุกคามทางไซเบอร ไดแก การกําจัดชุดคําสั่ง
ไมพึงประสงคจากคอมพิวเตอร การปรับปรุงซอฟตแวรเพื่อจัดการกับขอบกพรอง ยกเลิกการเชื่อมตอ
ชั่วคราวกับคอมพิวเตอรที่ปรากฏชุดคําสั่งไมพงึ ประสงคจนกวาจะมีการกําจัดชุดคําสั่งไมพึงประสงค
ดังกลาว หรือปรับปรุงซอฟตแวร เปลี่ยนเสนทางจราจรของขอมูลหรือชุดคําสั่งไมพงึ ประสงค และ
มาตรการอื่นเพือ่ ลดความเสี่ยง หรือจัดการกับขอบกพรองในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ของคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร หรือหยุดการดําเนินกิจกรรมตามทีร่ ะบุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
หรือระบบคอมพิวเตอร
(๔) หยุดการใชงานคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรทั้งหมดหรือบางสวน
เพื่อรักษาสถานะของคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรนนั้
ในกรณีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๒) พนักงานเจาหนาทีอ่ าจขอความชวยเหลือ
ในการเขาถึงคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรดังกลาวจากบุคคลผูซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
ใชหรือเคยใชคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรนั้น หรือจากผูมหี นาทีห่ รือเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการของคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรนั้น
มาตรา ๕๘ ในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร
ในระดับรายแรง เลขาธิการมีอํานาจปฏิบัติการหรือสัง่ ใหพนักงานเจาหนาทีป่ ฏิบัติการในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) เขาตรวจสอบสถานที่ โดยมีหนังสือแจงถึงเหตุอันสมควรไปยังเจาของ
หรือผูครอบครองสถานที่เพื่อเขาตรวจสอบสถานที่นั้น หากมีเหตุอันควรสงสัยวามีคอมพิวเตอร
หรือระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับภัยคุกคามทางไซเบอร หรือไดรับผลกระทบจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร
(๒) เขาถึงทรัพยสินสารสนเทศ ทําสําเนา หรือสกัดคัดกรองขอมูลสารสนเทศหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยวาเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร
(๓) ทดสอบการทํางานของคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่มเี หตุอันควรสงสัย
วาเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร หรือถูกใชเพื่อคนหาขอมูลใด ๆ ที่อยู
ภายในหรือใชประโยชนจากคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรนั้น
(๔) ยึดคอมพิวเตอรหรืออุปกรณใด ๆ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเกี่ยวของกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร เพื่อการตรวจสอบหรือวิเคราะห ทั้งนี้ ไมเกินสามสิบวัน เมือ่ ครบกําหนดเวลา
ดังกลาวใหสงคืนคอมพิวเตอรหรืออุปกรณใด ๆ แกเจาของโดยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ

๒๐
หรือวิเคราะห หากมีความจําเปนตองยึดไวเกินกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหยื่นคํารองตอศาลแพง
เพื่อขยายระยะเวลาดําเนินการ แตทงั้ นี้ รวมแลวตองไมเกินเกาสิบวัน
ในกรณีฉุกเฉินเพื่อประโยชนในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ กปช. มีอํานาจขอขอมูลเวลาจริงจากผูทเี่ กี่ยวของกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร โดยผูนั้นตองใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกโดยเร็ว
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๙ ผูดูแลระบบผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองแสนบาท และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทนับแตวันที่ครบกําหนด
ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งใหปฏิบัติจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๖๐ หนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศใดไมรายงาน
เหตุภัยคุกคามทางไซเบอรตอสํานักงานตามมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา ๖๑ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาที่หรือไมสงขอมูล
ใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๔ (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา ๖๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๕๗ (๑)
และ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึง่ หมื่นบาทนับแต
วันที่ครบกําหนดระยะเวลาทีพ่ นักงานเจาหนาที่ออกคําสัง่ ใหปฏิบัติจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๕๗ (๓) และ (๔)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ ผูใดขัดขวาง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง หรือไมอํานวยความสะดวก
แกเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาทีซ่ ึ่งปฏิบัติการตามคําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๕๘
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ปนนิติบุคคล
ถาการกระทําความผิดของนิตบิ ุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการหรือผูจัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนัน้ หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่
ตองสัง่ การหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทํา
ความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บญ
ั ญัติไวสําหรับความผิดนัน้ ๆ ดวย

๒๑
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๕ ในวาระเริ่มแรกที่ยงั ไมมีการจัดตัง้ สํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ใหสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิบัติหนาทีส่ ํานักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้เปนการชั่วคราวจนกวาจะมีการจัดตัง้ สํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการกํากับสํานักงานอาจกําหนดคาตอบแทนพิเศษใหแกเจาหนาทีห่ รือ
ลูกจางของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ที่มาปฏิบัตงิ านในสํานักงาน
ดวยก็ได
มาตรา ๖๖ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ ปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการกํากับสํานักงานตามพระราชบัญญัตินเี้ ปนการชั่วคราวจนกวาจะมีการแตงตัง้
คณะกรรมการกํากับสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ ในวาระเริ่มแรกที่ยงั ไมมีการแตงตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิบัติหนาที่
เลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้เปนการชั่วคราว จนกวาจะมีการแตงตัง้ เลขาธิการตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๘ ภายในระยะเวลาสองปนบั แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เลขาธิการอาจขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรอื่น
ของรัฐมาปฏิบัติงานในสํานักงานเปนการชั่วคราวได โดยทําความตกลงกับหนวยงานของรัฐนั้น
ใหถือวาขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานเปนการ
ชั่วคราวตามวรรคหนึ่งไมขาดจากสถานภาพเดิมและคงไดรบั เงินเดือนหรือคาจาง แลวแตกรณี
จากสังกัดเดิม ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๖๕ วรรคสอง มาใชบังคับแกขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึง่ ในระหวางปฏิบัติงานในสํานักงานดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๙ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการ เพือ่ อนุมัติใหมีการโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ
ของบรรดาภารกิจทีเ่ กี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ที่มอี ยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ ไปเปนของสํานักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้

๒๒
มาตรา ๗๐ ในระหวางที่ยงั ไมมีขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของสํานักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือขอกําหนดของสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในสวนทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติงานหรืออํานาจหนาที่
ที่จะเปนของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม
กรณีที่มปี ญหาในการบังคับใชหรือการตีความขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
ขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการกํากับสํานักงานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดหรือมีมติตามที่
เห็นสมควร
ผูรบั สนองพระราชโองการ
…………………………………
นายกรัฐมนตรี

