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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ขอมูลสวนบุคคลที่มีการรวบรวม  จัดเก็บ  ใชหรือเผยแพรในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

เปนสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานที่ไดรับความคุมครอง  ซ่ึงปจจุบันมีการนําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

มาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย  และเพื่อใหการทําธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานของรฐัมีความมั่นคงปลอดภัย  ความนาเชื่อถือ  และมีการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเห็นสมควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  คณะกรรมการธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกสจึงออกประกาศฉบับนี้  เพื่อเปนแนวทางเบื้องตน  ใหหนวยงานของรัฐใชในการ

กําหนดนโยบายและขอปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  เผยแพร  หรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ

ขอมูลของผูใชบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  จัดทํานโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไว 

เปนลายลักษณอักษร  โดยใหมีสาระสําคัญอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจํากัด 

 การจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลใหมีขอบเขตจํากัด  และใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมาย

และเปนธรรม  และใหเจาของขอมูลทราบหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลตามแตกรณี 

(๒) คุณภาพของขอมูลสวนบุคคล   

 ขอมูลสวนบุคคลที่รวบรวมและจัดเก็บใหเปนไปตามอํานาจหนาที่และวัตถุประสงค 

ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย 
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(๓) การระบุวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม   

 ใหบันทึกวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลในขณะที่มีการรวบรวม 

และจัดเก็บ  รวมถึงการนําขอมูลนั้นไปใชในภายหลัง  และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของการ

เก็บรวบรวมขอมูลใหจัดทําบันทึกแกไขเพิ่มเติมไวเปนหลักฐาน 

(๔) ขอจํากัดในการนําขอมูลสวนบุคคลไปใช 

 หามมิใหมีการเปดเผย  หรือแสดง  หรือทําใหปรากฏในลักษณะอื่นใดซ่ึงขอมูลสวนบุคคล

ที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล  เวนแตจะไดรับความยินยอม 

จากเจาของขอมูล  หรือเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหกระทําได 

(๕) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

 ใหมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม   

เพื่อปองกันการสูญหาย  การเขาถึง  ทําลาย  ใช  แปลง  แกไขหรือเปดเผยขอมูลโดยมิชอบ 

(๖) การเปดเผยเกี่ยวกับการดําเนินการ  แนวปฏิบัติ  และนโยบายที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

 ใหมีการเปดเผยการดําเนินการ  แนวปฏิบัติ  และนโยบายที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล   

และจัดใหมีวิธีการที่สามารถตรวจดูความมีอยู  ลักษณะของขอมูลสวนบุคคลวัตถุประสงคของการ 

นําขอมูลไปใช  ผูควบคุมและสถานที่ทําการของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

(๗) การมีสวนรวมของเจาของขอมูล   

 ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลแจงถึงความมีอยู  หรือรายละเอียดของขอมูลสวนบุคคล 

แกเจาของขอมูลเมื่อไดรับคํารองขอภายในระยะเวลาอันสมควรตามวิธีการในรูปแบบ  รวมถึงคาใชจาย  

(ถามี)  ตามสมควร 

 หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธที่จะใหคําชี้แจงหรือใหขอมูลแกเจาของขอมูล  

ผูสืบสิทธิ์  ทายาท  ผูแทนโดยชอบธรรม  หรือผูพิทักษ  ตามกฎหมาย 

 ใหผูควบคุมขอมูลจัดทําบันทึกคําคัดคานการจัดเก็บ  ความถูกตอง  หรือการกระทําใด ๆ  

เกี่ยวกับขอมูลของเจาของขอมูลไวเปนหลักฐาน 

(๘) ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงทําหนาที่ควบคุมขอมูล 

 ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวขางตนเพื่อใหการดําเนินงาน

ตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามมาตรฐานของประกาศฉบับนี้ 
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ขอ ๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดทําขอปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ  
และใหมีรายการอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) ขอมูลเบื้องตน  ประกอบดวย 
 (ก) ชื่อนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลวาเปนของหนวยงานใด 
 (ข) รายละเอียดขอบเขตของการบังคับใชนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ที่หนวยงานของรัฐรวบรวม  จัดเก็บ  หรือการใชตามวัตถุประสงค 
 (ค) ใหแจงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลให

เจาของขอมูลทราบและขอความยินยอมกอนทุกคร้ังตามวิธีการและภายในกําหนดเวลาที่ประกาศ  เชน  
การแจงลวงหนาใหเจาของขอมูลทราบกอน   ๑๕   วัน   โดยการสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
หรือประกาศไวในหนาแรกของเว็บไซต  เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลนั้น   ใหมีความชัดเจนวาหนวยงานของรัฐขอรับ 
ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงคใด 

(๒) การเก็บรวบรวม  จัดประเภท  และการใชขอมูลสวนบุคคล 
 ใหหนวยงานของรัฐที่ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลผานทาง

เว็บไซตหรือผานรูปแบบของการกรอกขอความทางกระดาษแลวนํามาแปลงขอความเขาระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือจัดเก็บโดยวิธีอื่น  ใหแสดงรายละเอียดของการรวบรวมขอมูลเปนชนิด  ประเภท  
รวมถึงขอมูลที่จะไมจัดเก็บ  และขอมูลที่รวบรวมและจัดเก็บนั้นจะนําไปใชตามวัตถุประสงคใด   
โดยลักษณะหรือดวยวิธีการที่ทําใหเจาของขอมูลไดทราบ  ทั้งนี้  การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลนั้น 
ใหทําเปนประกาศหรือแจงรายละเอียดใหเจาของขอมูลทราบ 

 ใหหนวยงานของรัฐที่จัดบริการผานทางเว็บไซต  แสดงรายละเอียดของการรวบรวมขอมูล
ผานทางเว็บไซตของหนวยงานนั้น  รวมถึงการใชขอมูลซ่ึงอยางนอยตองระบุวาอยูในสวนใดของเว็บไซต  
หรือในเว็บเพจใดที่มีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล  และใหมีรายละเอียดอยางแจงชัดถึงวิธีการในการ
รวบรวมและจัดเก็บขอมูล  เชน  การจัดเก็บโดยใหมีการลงทะเบียน  หรือการกรอกแบบสอบถาม  เปนตน 

 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวม  จัดเก็บและใชขอมูลสวนบุคคลจัดทํารายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 (ก) การติดตอระหวางหนวยงานของรัฐ 

  ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงจะติดตอไปยังผูใชบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

บอกกลาวใหผูใชบริการทราบลวงหนา  ทั้งนี้  ผูใชบริการอาจแจงความประสงคใหติดตอโดยวิธีการอื่นได 
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 (ข) การใชคุกกี้  (Cookies) 

  ใหหนวยงานของรัฐระบุบนเว็บไซตสําหรับการใชคุกกี้ที่เชื่อมโยงกับขอมูลสวนบุคคล 

วาผูใชบริการจะใชคุกกี้เพื่อวัตถุประสงคและประโยชนใด  และใหสิทธิที่จะไมรับการตอเชื่อมคุกกี้ได 

 (ค) การเก็บขอมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร  (Demographic  Information) 

  ใหหนวยงานของรัฐมีเว็บไซตสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร  

เชน  เพศ  อายุ  อาชีพ  ที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลระบุตัวบุคคลได  ระบุถึงวิธีการรวบรวมและจัดเก็บ

ขอมูลดังกลาวไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย  และใหชี้แจงวัตถุประสงคของการใช

ขอมูลดังกลาว  รวมถึงการใหบุคคลอื่นรวมใชขอมูลนั้นดวย 

 (ง) บันทึกผูเขาชมเว็บ  (Log  Files) 

  ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงจัดบริการเว็บไซตที่มีการเก็บบันทึกการเขาออกโดยอัตโนมัติ  

เชน  หมายเลขไอพี  (IP  Address)  เว็บไซตที่ เขาออกกอนและหลัง  และประเภทของโปรแกรม

บราวเซอร  (Browser)  ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวกับขอมูลซ่ึงระบุตัวบุคคลได  ระบุวิธีการ

รวบรวมและจัดเก็บขอมูลดังกลาวไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล   และใหชี้แจง

วัตถุประสงคของการใช  รวมถึงการใหบุคคลอื่นรวมใชขอมูลนั้นดวย 

 (จ) ใหหนวยงานของรัฐระบุขอมูลที่มีการจัดเก็บผานทางเว็บไซตวาเปนขอมูล 

ที่ประชาชนมีสิทธิเลือกวา  “จะใหหรือไมให”  ก็ได  และใหหนวยงานของรัฐจัดเตรียมชองทางอื่น 

ในการติดตอส่ือสารสําหรับผูใชบริการที่ไมประสงคจะใหขอมูลผานทางเว็บไซต 

(๓) การแสดงระบุความเชื่อมโยงใหขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานหรือองคกรอื่น 

 การเก็บรวบรวมขอมูลผานทางเว็บไซตของหนวยงานของรัฐและเว็บไซตดังกลาวที่มีการ

เชื่อมโยงใหขอมูลแกหนวยงานหรือองคกรอื่น  ใหหนวยงานของรัฐแสดงไวอยางชัดเจนถึงชื่อ 

ผูเก็บรวบรวมขอมูลผานทางเว็บไซต  หรือชื่อผูมีสิทธิในขอมูลที่ไดมีการเก็บรวบรวม  (Data  Subject)  

และชื่อเปนผูมีสิทธิเขาถึงขอมูลดังกลาวทั้งหมด  รวมถึงประเภทของขอมูลที่จะใชรวมกับหนวยงาน 

หรือองคกรนั้น ๆ  ตลอดจนชื่อผูมีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวในนโยบาย

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล  เพื่อใหผูใชบริการทราบ 

 ใหหนวยงานของรัฐแจงใหผูใชบริการทราบและใหความยินยอมลวงหนากอนทําการ

เปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงขอมูลตามวรรคแรกกับหนวยงานหรือองคกรอื่น 
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(๔) การรวมขอมูลจากที่มาหลาย ๆ  แหง 
 ใหหนวยงานของรัฐที่ซ่ึงไดรับขอมูลมาจากผูใชบริการเว็บไซต  และจะนําไปรวมเขากับ

ขอมูลของบุคคลดังกลาวที่ไดรับจากที่มาแหงอื่น  ระบุไวในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล   
ถึงเจตนารมณการรวมขอมูลดังกลาวดวย  เชน  เว็บไซตไดรับขอมูลที่เปนชื่อและที่อยูของการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจากผูใชบริการโดยการกรอกขอมูลตามแบบสอบถามผานทางเว็บไซต  และจะนําขอมูล
ดังกลาวไปรวมเขากับขอมูลเกี่ยวกับประวัติของผูใชบริการที่ไดรับจากที่มาแหงอื่น 

(๕) การใหบุคคลอื่นใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 ใหหนวยงานของรัฐระบุไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวยวามีบุคคลอื่น 

ที่จะเขาถึงหรือใชขอมูลที่หนวยงานนั้นไดเก็บรวบรวมมาผานทางเว็บไซตดวย  และใหระบุไวดวยวาการ
ใหเขาถึง  ใช  หรือเปดเผยขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอกําหนดตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 
ที่ดําเนินการดังกลาว 

(๖) การรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ 
 ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ประสงค 

จะนําไปดําเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคของการรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตามที่ไดระบุไว  
เชน  การรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  และเปดเผยขอมูลที่ไมจําเปน  หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอบุคคลอื่น  
ระบุไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลถึงสิทธิของผูใชบริการที่จะเลือกวา  จะใหหนวยงาน 
ของรัฐรวบรวม  จัดเก็บหรือไมใหจัดเก็บ  ใชหรือไมใหใช  และเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลดังกลาว 

 การใหผูใชบริการใชสิทธิเลือกตามวรรคแรกใหรวมถึงการใหสิทธิเลือกแบบที่หนวยงาน
ของรัฐจะตองขอความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นกอน  และการใหสิทธิ 
เลือกแบบที่ใหสิทธิแกผูใชบริการในการปฏิเสธไมใหมีการใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
เพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาวขางตนแลวเทานั้น  
ทั้งนี้  การใหสิทธิเลือกตองกระทําใหสมบูรณกอนที่เว็บไซตจะทําการติดตอกับผูใชบริการในครั้งแรก  
และหากเปนการใชสิทธิเลือกแบบหามไมใหมีการใชขอมูลสวนบุคคลแตกตางไปจากวัตถุประสงคเดิม  
หนวยงานเจาของเว็บไซตตองระบุไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหผูใชบริการไดรับทราบ
ถึงวิธีการของการสงการติดตอคร้ังที่สองของเว็บไซตดวย 

(๗) การเขาถึง  การแกไขใหถูกตอง  และการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
 ใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการที่ผู ใชบริการเว็บไซตสามารถเขาถึงและแกไข   

หรือปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับตนเองที่หนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดเก็บไวในเว็บไซตใหถูกตอง 
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(๘) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

 ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงรวบรวมขอมูลสวนบุคคลผานทางจัดใหมีวิธีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคลที่รวบรวมและจัดเก็บไวใหเหมาะสมกับการรักษาความลับของขอมูล
สวนบุคคล  เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลดังกลาวโดยมิชอบ  รวมถึงการปองกันการกระทําใด
ที่จะมีผลทําใหขอมูลไมอยูในสภาพพรอมใชงาน  ซ่ึงหนวยงานของรัฐพึงดําเนินการ  ดังนี้ 

 (ก) สรางเสริมความสํานึกในการรับผิดชอบดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
สวนบุคคลใหแกบุคลากร  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานดวยการเผยแพรขอมูลขาวสาร  ใหความรู  
จัดสัมมนา  หรือฝกอบรมในเร่ืองดังกลาวใหแกบุคลากรในองคกรเปนประจํา 

 (ข) กําหนดสิทธิและขอจํากัดสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร  พนักงาน  
หรือลูกจางของตนในแตละลําดับชั้นใหชัดเจน  และใหมีการบันทึกรวมทั้งการทําสํารองขอมูลของการ
เขาถึงหรือการเขาใชงานขอมูลสวนบุคคลไวในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

 (ค) ตรวจสอบและประเมินความ เสี่ ยงด านความมั่ นคงปลอดภัยของ เว็บไซต   
หรือของระบบสารสนเทศทั้งหมดอยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 

 (ง) กําหนดใหมีการใชมาตรการที่ เหมาะสมและเปนการเฉพาะสําหรับการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลที่มีความสําคัญย่ิงหรือเปนขอมูลที่อาจกระทบตอความรูสึก  
ความเชื่อ  ความสงบเรียบรอย  และศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเปนผูใชบริการของหนวยงานของรัฐ  
หรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย  หรือมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูเปนเจาของขอมูลอยางชัดเจน  
เชน  หมายเลขบัตรเดบิต  หรือบัตรเครดิต  หมายเลขประจําตัวประชาชน  หรือหมายเลขประจําตัวบุคคล  
เชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  ความคิดเห็นทางการเมือง  สุขภาพ  พฤติกรรมทางเพศ  เปนตน 

 (จ) ควรจัดใหมีมาตรการที่รอบคอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับขอมูล 
สวนบุคคลของบคุคลซ่ึงอายุไมเกินสิบแปดปโดยใชวิธีการโดยเฉพาะและเหมาะสม 

(๙) การติดตอกับเว็บไซต 
 เว็บไซตซ่ึงใหขอมูลแกผูใชบริการในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ  ตองจัดใหมีทั้งขอมูล

ติดตอไปยังสถานที่ทําการงานปกติและขอมูลติดตอผานทางออนไลนดวย  ขอมูลติดตอที่หนวยงาน 
ของรัฐควรจะระบุเอาไว  อยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

 (ก) ชื่อและที่อยู 
 (ข) หมายเลขโทรศัพท 
 (ค) หมายเลขโทรสาร 
 (ง) ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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ขอ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ภายใตหลักการตามขอ  ๑  และขอ  ๒  สําหรับหนวยงานของรัฐที่ไดรับทรัสตมารคจากหนวยงาน 
หรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ออกทรัสตมารค  (Trust  Mark)  ใหหนวยงานของรัฐนั้นแสดงนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือองคกรที่ออก 
หรือรับรองทรัสตมารคดังกลาวตอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย 

ทรัสตมารค  (Trust  Mark)  ตามความในวรรคแรกหมายถึง  เคร่ืองหมายที่รับรองวาหนวยงาน
ดังกลาวมีมาตรฐานในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประชาชนในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงออกโดยหนวยงานหรือองคกรที่จัดต้ังโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบและรับรอง
การออกทรัสตมารคใหกับผูขอรับการรับรอง 

ขอ ๔ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดชื่อเรียกนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวให
ชัดเจน   และในกรณีที่มีการปรับปรุงนโยบาย   ใหระบุวัน   เวลา   และป   ซ่ึงจะมีการปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไวดวย 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
จุติ  ไกรฤกษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 


