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พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕
แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“วิ ธี ก ารแบบปลอดภั ย ” หมายความว า วิ ธี ก ารแบบปลอดภั ย ในการทํ า ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
“ทรัพยสินสารสนเทศ” หมายความวา
(๑) ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ระบบงานคอมพิวเตอร และระบบ
สารสนเทศ
(๒) ตัวเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องบันทึกขอมูล และอุปกรณอื่นใด
(๓) ขอมูลสารสนเทศ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และขอมูลคอมพิวเตอร
“ความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ” (information security) หมายความว า
การปองกันทรัพยสินสารสนเทศจากการเขาถึง ใช เปดเผย ขัดขวาง เปลี่ยนแปลงแกไข ทําใหสูญหาย
ทําใหเสียหาย ถูกทําลาย หรือลวงรูโดยมิชอบ
“ความมั่ น คงปลอดภั ย ด า นบริ ห ารจั ด การ” (administrative security) หมายความว า
การกระทําในระดับบริหารโดยการจัดใหมีนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ หรือกระบวนการใด ๆ
เพื่อนํามาใชในกระบวนการคัดเลือก การพัฒนา การนําไปใช หรือการบํารุงรักษาทรัพยสินสารสนเทศ
ใหมีความมั่นคงปลอดภัย
“ความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพ” (physical security) หมายความวา การจัดใหมีนโยบาย
มาตรการ หลั กเกณฑ หรือ กระบวนการใด ๆ เพื่ อนํ ามาใช ใ นการป องกัน ทรัพ ยสิน สารสนเทศ
สิ่งปลูกสราง หรือทรัพยสินอื่นใดจากการคุกคามของบุคคล ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย หรือภัยทางกายภาพอื่น
“การรักษาความลับ” (confidentiality) หมายความวา การรักษาหรือสงวนไวเพื่อปองกัน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ระบบงานคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ขอมูลสารสนเทศ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือขอมูลคอมพิวเตอรจากการเขาถึง ใช หรือเปดเผยโดยบุคคลซึ่งไมไดรับ
อนุญาต
“การรักษาความครบถวน” (integrity) หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหขอมูลสารสนเทศ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือขอมูลคอมพิวเตอรอยูในสภาพสมบูรณขณะที่มีการใชงาน ประมวลผล โอน
หรือเก็บรักษา เพื่อมิใ หมีการเปลี่ยนแปลงแกไข ทําใหสูญหาย ทําใหเสียหาย หรือถูกทําลายโดย
ไมไดรับอนุญาตหรือโดยมิชอบ
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“การรั ก ษาสภาพพร อ มใช ง าน” (availability) หมายความว า การจั ด ทํ า ให ท รั พ ย สิ น
สารสนเทศสามารถทํางาน เขาถึง หรือใชงานไดในเวลาที่ตองการ
“โครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศ” (critical infrastructure) หมายความวา บรรดาหนวยงาน
หรือองคกร หรือสวนงานหนึ่งสวนงานใดของหนวยงานหรือองคกร ซึ่งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของหนว ยงานหรื อองคกร หรือส วนงานของหนว ยงานหรื อองคกรนั้น มีผ ลเกี่ ยวเนื่องสําคั ญต อ
ความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือตอสาธารณชน
มาตรา ๔ วิธีการแบบปลอดภัยมีสามระดับ ดังตอไปนี้
(๑) ระดับเครงครัด
(๒) ระดับกลาง
(๓) ระดับพื้นฐาน
มาตรา ๕ วิธีการแบบปลอดภัยตามมาตรา ๔ ใหใชสําหรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ดังตอไปนี้
(๑) ธุร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส ซึ่ งมี ผ ลกระทบต อความมั่ น คงหรื อความสงบเรี ยบร อ ย
ของประเทศ หรือตอสาธารณชน
(๒) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานหรือองคกร หรือส วนงานของหนวยงาน
หรือองคกรที่ถือเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศ
มาตรา ๖ ให ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนดประเภทของธุ รกรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
หรือหลักเกณฑการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา ๕ (๑) ซึ่งตอง
กระทําตามวิธีก ารแบบปลอดภั ยในระดับ เคร งครัด ระดับ กลาง หรือระดั บพื้น ฐาน แล วแต กรณี
ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงระดับความเสี่ยงตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ผลกระทบตอมูลคา
และความเสียหายที่ผูใชบริการอาจไดรับ รวมทั้งผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดรายชื่อหรือประเภทของหนวยงานหรือองคกร หรือสวนงาน
ของหนวยงานหรือองคกรที่ถือเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศตามมาตรา ๕ (๒) ซึ่งตองกระทํา
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครงครัด ระดับกลาง หรือระดับพื้นฐาน แลวแตกรณี
มาตรา ๗ วิธีการแบบปลอดภัยตามมาตรา ๔ ในแตละระดับ ใหมีม าตรฐานการรักษา
ความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศตามหลั ก เกณฑ ที่ ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนด
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โดยมาตรฐานดังกลาวสําหรับวิธีการแบบปลอดภัยในแตละระดับนั้น อาจมีการกําหนดหลักเกณฑ
ที่แตกตางกันตามความจําเปน แตอยางนอยตองมีการกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานบริหารจัดการ
(๒) การจัดโครงสรางดานความมั่น คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ในสวนการบริหาร
จัดการดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานหรือองคกร
(๓) การบริหารจัดการทรัพยสินสารสนเทศ
(๔) การสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศดานบุคลากร
(๕) การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพและสภาพแวดลอม
(๖) การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนิน งานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบคอมพิวเตอร ระบบงานคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศ
(๗) การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ระบบงานคอมพิวเตอร
ระบบสารสนเทศ ขอมูลสารสนเทศ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และขอมูลคอมพิวเตอร
(๘) การจั ดหาหรือจั ดให มี การพั ฒ นา และการบํารุ งรักษาระบบเครือข ายคอมพิว เตอร
ระบบคอมพิวเตอร ระบบงานคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศ
(๙) การบริหารจัดการสถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงค หรือไมอาจคาดคิด
(๑๐) การบริหารจัดการดานการบริการหรือการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรเพื่อใหมี
ความตอเนื่อง
(๑๑) การตรวจสอบและการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ต ามนโยบาย มาตรการ หลั ก เกณฑ
หรือกระบวนการใด ๆ รวมทั้งขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
มาตรา ๘ เพื่อประโยชนใ นการเปน แนวทางสํา หรับการจัดทํา นโยบายหรือแนวปฏิบั ติ
ในการรักษาความมั่น คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหนวยงานหรือองคกร คณะกรรมการ
อาจระบุหรือแสดงตัวอยางมาตรฐานทางเทคโนโลยีซึ่งเปนที่ยอมรับเปนการทั่วไปวาเปนมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีที่เชื่อถือไดไวในประกาศตามมาตรา ๗ ดวยก็ได
มาตรา ๙ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดไดกระทําโดยวิธีการที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศในระดับ ที่เทีย บเทา หรือไมต่ํากว ามาตรฐานความมั่น คงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามประกาศตามมาตรา ๗ ซึ่งไดกําหนดไวสําหรับระดับของวิธีการแบบปลอดภัยในการทํา
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ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสนั้น ใหถือวาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดกระทําตามวิธีการที่เชื่อถือได
ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๑๐ ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการแบบปลอดภัยตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูกระทําตองคํานึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับ การรักษาความครบถวน และการรักษา
สภาพพรอมใชงาน รวมทั้งตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหนวยงานหรือองคกรนั้นดวย
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ คณะกรรมการเห็น ว าหน วยงานหรือองค กรใด หรือ สวนงานหนึ่ ง
สวนงานใดของหนวยงานหรือองคกรใด มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศโดยสอดคล อ งกั บ วิ ธี ก ารแบบปลอดภั ย ตามพระราชกฤษฎี ก านี้
คณะกรรมการอาจประกาศเผยแพรรายชื่อหนวยงานหรือองคกร หรือสวนงานของหนวยงานหรือองคกรนั้น
เพื่อใหสาธารณชนทราบเปนการทั่วไปก็ได
มาตรา ๑๒ ให คณะกรรมการพิ จ ารณาทบทวนหลั กเกณฑ เ กี่ย วกับ วิ ธีก ารแบบปลอดภั ย
ตามพระราชกฤษฎีกานี้และประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ อยางนอย
ทุกรอบระยะเวลาสองปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความสอดคลองกับเทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป และจัดทําเปนรายงานเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไป
มาตรา ๑๓ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย จึงสมควรสงเสริมใหมีการบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของทรัพย สินสารสนเทศในการทํ าธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส เพื่อให มีการยอมรับและเชื่อมั่ นในขอมู ล
อิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญั ติใหธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก สใดที่ไดก ระทําตามวิธีการแบบปลอดภัย ที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาแลว ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการที่เชื่อถือได จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

