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หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายวา่ด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
เหตุผล 

 
โดยที่ในปัจจุบันการให้บริการหรือการประยุกต์ใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมมีความเสีย่งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันอาจ
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางทหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ  ดังนั้น เพื่อให้สามารถป้องกัน หรอืรับมอืกับภัยคุกคามทางไซเบอรไ์ด้อย่างทันท่วงที สมควร
ก าหนดลักษณะของภารกิจหรือบริการที่มีความส าคัญเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศที่จะต้องมี
การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มใิห้เกดิผลกระทบตอ่ความมั่นคงในด้านต่าง 
ๆ รวมทั้งให้มหีน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการประสานการปฏิบัตงิานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง ตลอดจนก าหนดให้มี
แผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง อันจะ
ท าให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี ้
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ 
 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ และ 
มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บญัญตัิให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม 
บทบัญญัตแิห่งกฎหมาย 

 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิเสรภีาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรม์ีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีมาตรการเพื่อป้องกัน  
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบ 
เรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 

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

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. ....” 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
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๒ 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญัตินี ้
 “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร”์ หมายความว่า มาตรการหรือการด าเนินการที่
ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบ
เรยีบร้อยภายในประเทศ  
 “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” หมายความว่า การกระท าหรือเหตุการณ์ที่กระท าด้วยวิธีการทาง
คอมพิวเตอร์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทีท่ าให้การท างานของทรัพย์สินสารสนเทศมคีวามผิดปกติ หรือมี
ความพยายามเข้าถึงหรือเข้าถึงโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งอาจส่งผลกระทบหรอืก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
สารสนเทศ หรือท าให้ทรัพย์สินสารสนเทศถกูท าลาย 

“ไซเบอร”์ หมายความรวมถึง ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บรกิารหรือการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทัง้การให้บริการโดยปกติ
ของดาวเทียมและระบบเครอืข่ายที่คล้ายคลึงกัน ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป 

“ทรัพย์สินสารสนเทศ” หมายความว่า  
  (๑) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ระบบคอมพิวเตอร ์ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศ 
    (๒) เครือ่งคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทกึข้อมูล และอุปกรณ์อืน่ใด 
    (๓) ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และหนว่ยงาน
อื่นของรัฐ 

“โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ” หมายความว่า คอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอรซ์ึ่งหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนใช้ในกิจการของตนทีเ่กี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอัน
เป็นประโยชน์สาธารณะ 

“หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานของภาคเอกชน ซึ่งให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ 

“กรรมการ กปช.” หมายความว่า กรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แหง่ชาต ิ 
“คณะกรรมการก ากับส านักงาน” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับส านักงาน

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แหง่ชาติ 
“กรรมการก ากับส านักงาน” หมายความว่า กรรมการก ากบัส านักงานคณะกรรมการการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาต ิ 
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรฐัมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
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“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ 

“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหน้ายกรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ 

ออกประกาศ และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แหง่ชาติ 

   
 

มาตรา ๕  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาต”ิ เรียกโดยย่อว่า “กปช.” และให้ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “National Cybersecurity 
Committee” เรียกโดยย่อว่า “NCSC” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหง่ชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน
เจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งต้ังพนักงานของส านักงาน
จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๖  กรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทยและไม่มลีักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 
(๒) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
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(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 

(๕) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้
ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๗  กรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวุฒิมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามป ี
ในกรณีทีม่ีการแต่งต้ังกรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวุฒเิพิ่มเติมหรือแทนกรรมการ กปช.

ผู้ทรงคุณวุฒิซึง่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรอีาจแต่งต้ังกรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือ
แทนต าแหน่งที่ว่างได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ กปช. ผู้ทรงคณุวุฒิเพ่ิมเติม หรือแทนต าแหน่งที่ว่าง 
นั้นด ารงต าแหนง่ได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  

เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะ
ได้มีการแต่งต้ังกรรมการ กปช. ผู้ทรงคุณวุฒขิึ้นใหม่ 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ กปช. 

ผู้ทรงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖ 
 
มาตรา ๙  ให้ กปช. มีหน้าทีแ่ละอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอนโยบายและแผนการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรต์ามมาตรา ๓๗ 

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๖ 
(๒) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรข์อง กปช. และ

ส านักงานเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ส าหรบัเป็นแผนแม่บทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใน
สถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดหรือเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยแผนดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
กรอบนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมัน่คงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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๕ 

  (๓) ก าหนดแนวปฏิบัตแิละกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์อัน
เป็นข้อก าหนดขั้นต่ าในการด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานของรัฐและ
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ รวมทั้งก าหนดมาตรการตอบสนอง และรับมือกบัภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์ เมื่อมภีัยคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความ
เสียหายอย่างมีนัยส าคัญหรอือย่างร้ายแรงต่อระบบสารสนเทศของประเทศ เพือ่ให้การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทศิทางเดียวกัน 
                   (๔) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

“๔) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทกัษะและความเช่ียวชาญ แก่บุคลากร 
ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน”  
(ของเดิมจะพัฒนาเฉพาะกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นบุคลากรเฉพาะในหน่วย สกปช.เท่านั้น (ม.๑๓  ให้รัฐมนตรี
พิจารณาแต่งต้ังพนักงานของส านักงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราช 
บัญญัตินี้)  
และขัดกับ ม.๓๖ (๖) ที่ระบุให้พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการด าเนินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์แผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอรแ์ละการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี ้

(๖) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ
คณะรัฐมนตร ีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดใหม้ีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์

(๘) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญให้คณะรฐัมนตรี
ทราบ  

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

การก าหนดกรอบมาตรฐานตาม (๓) ให ้กปช. ค านึงถึงกรอบมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ตามหลักการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการและมาตรการ
ดังต่อไปน้ี  

(๑) การระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินสารสนเทศ ทรัพยส์ินและชีวิตร่างกาย
ของบุคคล  

(๒) มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
(๓) มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร ์
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๖ 

(๔) มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร ์
(๕) มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์

 
มาตรา ๑๐  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทาง

ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้แก่การประชุมและการพิจารณาของ กปช. 
โดยอนุโลม 
  การประชุมของ กปช. อาจกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือวิธีการอื่นได้ตามที ่
กปช. ก าหนด 
 

มาตรา ๑๑  กปช. มีอ านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามที่ กปช. มอบหมายได้  

กปช. อาจก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการประชุมของ
คณะอนุกรรมการก็ได ้

 
มาตรา ๑๒  ใหป้ระธานกรรมการ กปช. กรรมการ กปช. และประธานอนกุรรมการและอนุกรรมการ

ซึ่ง กปช. แต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชมุและค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออก

ค าสั่ง และต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย  
ในการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้รฐัมนตรีพิจารณาแต่งต้ังพนักงานของส านักงานเป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัตินี้ 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก ากับส านักงานประกาศ

ก าหนด  
 
 
 

หมวด ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
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๗ 

มาตรา ๑๔  ใหม้ีส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตเิป็น
หน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน หรือรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  

“มาตรา ๑๔  ใหม้ีส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาต ิเป็น
หน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
แผ่นดิน หรือรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น แต่มลีักษณะการบริหาร 
ในรูปแบบที่พิเศษ เพื่อการปฏิบัติการที่ความคล่องตัวรวดเร็ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ กปช.ก าหนด” 
(หน่วยงานนี้ อาจมีสังกัดขึ้นตรงกับ นายกรัฐมนตรี หรือ กระทรวงกลาโหม หรือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม ก็ได้) 
 

มาตรา ๑๕  กจิการของส านกังานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนกังานและ
ลูกจ้างของส านกังานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่นอ้ยกวา่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยประกนัสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
ควรตัดทิ้ง เพราะหน่วยงานเปลี่ยนเป็นส่วนราชการแล้ว 

 

 
มาตรา ๑๖  ให้ส านักงานรับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และ 

งานเลขานุการของ กปช. และให้มีหน้าทีแ่ละอ านาจดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอแนะและสนับสนุนในการจัดท านโยบายและแผนการด าเนินการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรต์ามมาตรา ๙ (๑) และแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรข์อง กปช. 
และส านักงานตามมาตรา ๙ (๒) ต่อ กปช. 
  (๒) จัดท าแนวปฏิบัตแิละกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ตามมาตรา ๙ (๓) เสนอต่อ กปช. เพื่อให้ความเห็นชอบ  

(๓) ด าเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบสนองและรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กปช.  

(๔) เฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ติดตาม วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

(๕) ปฏิบัติการ ประสานงาน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือ
ตามค าสั่งของ กปช.  
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๘ 

(๖) ด าเนินการและให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือในการ ปอ้งกัน รับมือ และลดความเสีย่ง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอรท์ี่กระทบหรอืเกิดแก่โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ 

(๗) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการ
สร้างความตระหนักด้านสถานการณ์เก่ียวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันเพ่ือให้มีการด าเนินการเชิง
ปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบัน 

(๘) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ของประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(๙) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๑๐) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหนว่ยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
กิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

“(๑๐) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน  โดยได้รับความเห็นชอบจาก กปช.” 
 
กรณีเป็นองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปช.ก่อน  ( เพราะหากจะมีความ 
ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานของบางประเทศ อาจมีผลกระทบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น  
ไตหวัน กับ จีน เป็นต้น 

(๑๑) ศึกษาและวิจัยข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์รวมทั้งด าเนินการอบรมและ
ฝึกซ้อมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรใ์ห้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ า 

(๑๒) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนด าเนินการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความเช่ียวชาญในการปฏิบัติ
หน้าทีเ่กี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(๑๓) รายงานความคืบหน้าและสถานการณเ์กี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิี้ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค และจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีให้คณะรฐัมนตรีทราบ 

(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นใดอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตามที ่
กปช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตาม (๔) ใหส้ านักงานจัดตั้งศูนย์
ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในส านักงาน และให้
มีหน้าที่และอ านาจตามที ่กปช. ก าหนด 
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๙ 

วรรคท้ายนี้ ควรยกเลิก เพราะเราจะไม่จัดตั้ง ThaiCert ที่มีอยู่เดิม แตจ่ะยกและขยายหน่วย ThaiCert  
ให้เป็น CSA โดยจะมีหน่วยงานย่อยๆ ภายใน ที่ท าหน้าทีเ่ป็น ThaiCert ส่วนหนึ่งอยู่แล้ว 
 

มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ ให้ส านักงานมีหน้าทีแ่ละอ านาจดังต่อไปนี้  
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธ ิหรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สนิ ตลอดจนท านิติกรรมอื่นใดเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน  
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนบัสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๔) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่ เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของส านักงาน 
(๕) กู้ยมืเงินเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน  

ควรยกเลิก ข้อ (๔) และ ข้อ (๕) ออกไป เพราะหน่วยงานนี้ หน้าที่หลัก มิได้มาท าธุรกิจ และได้รับงบประมาณ  
จากรัฐ พอสมควรอยู่แล้ว ไม่มีความจ าเป็น ที่จะหารายได้เพิ่มอีก 

 
(๖) เรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินงาน  ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับส านักงาน 
(๗) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจของ 

ส านักงาน 
(๘) ปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ กปช.  

หรือคณะกรรมการก ากับส านกังานมอบหมาย  
การถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม (๔) และ 

การกู้ยืมเงินตาม (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับส านักงาน 
วรรคท้ายนี้ ควรตัดทิ้ง เพราะข้อ (๔) และ (๕) ถูกตัดทิ้งไปแล้ว 

 

มาตรา ๑๘  ทนุและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงาน ประกอบด้วย   
(๑) เงินและทรพัย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๖๙ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี  
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นในประเทศหรือจากต่างประเทศ  
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อทุิศให้ ทั้งนี้ ตอ้งไม่มีเงื่อนไขหรือภาระผูกพัน 
(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้อันเกิดจากการด าเนินการ

ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน  
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๑๐ 

รายได้ของส านักงานตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
“รายได้ของส านักงานตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน” ควรตัดทิ้งไป 

 
มาตรา ๑๙  ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการ ก.พ. เลขาธกิาร ก.พ.ร. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่เกินหกคน  

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการก ากับส านักงาน  
และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

ประธานกรรมการก ากับส านักงานและกรรมการก ากับส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง 
ให้รัฐมนตรแีตง่ต้ังจากบุคคล ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ 
ด้านกฎหมาย ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
คณะกรรมการก ากับส านักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กปช. ก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับประธานกรรมการก ากับส านักงาน
และกรรมการก ากับส านักงานผู้ทรงคุณวุฒโิดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๐  ให้ประธานกรรมการก ากับส านักงานและกรรมการก ากับส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ป ี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ กปช.มีวาระ ๓ ปี (ม.๗) แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรรมการก ากับส านักงาน  
มีวาระ ๔ ปี ควรแก้ไขให้เท่ากัน 
 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการก ากับส านักงานพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตร ี
อาจแต่งตั้งประธานกรรมการก ากับส านักงานแทนต าแหน่งที่ว่างได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการก ากบัส านักงานแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
  ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการก ากับส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมหรือแทนกรรมการก ากับ
ส านักงานผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการก ากบัส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มเติมหรือแทนต าแหน่งที่ว่างได้ และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการก ากับส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือ
แทนต าแหน่งที่ว่างนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการก ากับส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้
แต่งต้ังไว้แล้ว 
  เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการก ากับส านักงาน
หรือกรรมการก ากับส านักงานผู้ทรงคุณวุฒขิึ้นใหม ่ให้ประธานกรรมการก ากับส านักงานหรือกรรมการก ากับ
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๑๑ 

ส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการ
แต่งต้ังประธานกรรมการก ากับส านักงานหรือกรรมการก ากับส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิขึน้ใหม ่
  ในกรณีที่ประธานกรรมการก ากับส านักงานหรือกรรมการก ากับส านักงานผู้ทรงคุณวุฒพิ้น
จากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานประกอบด้วยกรรมการก ากับส านักงานทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งต้ังประธานกรรมการก ากับส านักงานหรือกรรมการก ากับส านักงานผู้ทรงคุณวุฒิตาม
วรรคสองหรือวรรคสาม และในกรณีที่ประธานกรรมการก ากับส านักงานพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้
รัฐมนตรีตั้งกรรมการก ากับส านักงานคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการก ากับส านักงานเป็นการชั่วคราว
จนกว่าจะมีประธานกรรมการก ากับส านักงานที่รัฐมนตรีแต่งต้ังตามวรรคสองเข้ารับหน้าที่ 
 
  มาตรา ๒๑  ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี ้

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน 
ของส านักงาน 

(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงานทั่วไป การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  
ของส านักงาน 

(๓) อนมุัติแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน 
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและเลขาธิการ  

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
(๕) แต่งต้ังและถอดถอนเลขาธิการ  

                   “(๕) แต่งต้ังและถอดถอนเลขาธิการ เมื่อได้รับความเห็นชอบ หรืออนุมัติจาก กปช.” 
(๖) วินิจฉัยค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 
(๗) ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานและการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  
(๘) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินีห้รือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการก ากับส านักงาน หรือตามที่ กปช. หรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการก ากับส านักงานอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อพิจารณา เสนอแนะ หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการก ากับส านักงานมอบหมายได ้ 
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานและการประชุมให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับส านักงาน
ก าหนด 
  คณะกรรมการก ากับส านักงานอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเช่ียวชาญในด้านที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัส านักงาน ก าหนด 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๑๒ 

  ในกรณีจ าเป็นตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของส านักงาน  คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานอาจแต่งต้ังชาวต่างประเทศเป็นอนุกรรมการหรอืที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงานได้ 

 
มาตรา ๒๒  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมและการพจิารณาของ

คณะกรรมการก ากับส านักงานโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๓  ให้ประธานกรรมการและกรรมการก ากับส านักงาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ก ากับส านักงาน และประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการก ากับส านักงานแต่งต้ัง ได้รับเบี้ย
ประชุมและประโยชนต์อบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะรฐัมนตรีก าหนด 

 
มาตรา ๒๔  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่ง รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ 

ส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการก ากับส านักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับส านักงานเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งต้ัง และถอดถอนเลขาธิการ 
“คณะกรรมการก ากับส านักงานเป็นผู้มอี านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการ 

เมื่อได้รับความเห็นชอบ หรืออนุมัติจาก กปช.” 
 
มาตรา ๒๕  เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์  
(๓) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณใ์นด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงานและ

การบริหารจัดการ  
 

มาตรา ๒๖  ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ  
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๒) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๔) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
ข้อนี้ควรตัดทิ้ง เพื่อให้สามารถน า ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น ในระดับต าแหน่งที่เหมาะสม ที่มีความรู้ความสามารถ  มาด ารงต าแหน่งเป็น 
เลขาธิการ ได ้



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๑๓ 

(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารทอ้งถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  

(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง หรือเคยถูก 
ถอดถอนจากต าแหน่ง  

(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๐ (๕) 
ข้อนี้ควรตัดออก  

 
มาตรา ๒๗  ใหค้ณะกรรมการก ากับส านักงานเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์

ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
มาตรา ๒๘  เลขาธิการอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
เลขาธิการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกัน 
มาตรา ๒๙  ในแต่ละปี ให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ   

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานก าหนด 
  
มาตรา ๓๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ   
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๖ 
(๔) คณะกรรมการก ากับส านักงานมีมติให้ออก เพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ มีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ  
(๕) คณะกรรมการก ากับส านักงานให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(๖) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการก ากับ

ส านักงานกับเลขาธิการ 
ข้อ (๖) ควรตดัออก  

 
มาตรา ๓๑  ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๑๔ 

(๑) บรหิารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน และตามนโยบายและ
แผนการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีและ กปช. และข้อบังคับ นโยบาย มต ิและประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ส านักงาน 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกบักฎหมาย มติของ
คณะรฐัมนตร ีและข้อบังคับ นโยบาย มติ และประกาศทีค่ณะกรรมการก ากับส านักงานก าหนด  

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของส านักงาน 

(๔) แต่งต้ังรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบั
ส านักงานเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย 

(๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างของ
ส านักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่
ส านักงานก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ หรือประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับส านักงาน 

ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส านักงาน  
เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่

คณะกรรมการก ากับส านักงานก าหนด 
ในกรณีที่ไม่มเีลขาธิการหรือเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการ 

ที่มีอาวุโสตามล าดับรักษาการแทน ถ้าไม่มีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานแต่งตั้งกรรมการก ากับส านักงานหรือพนักงานของส านักงาน 
คนหนึ่งรักษาการแทน  

มาตรา ๓๒  การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานก าหนดโดยให้ค านึงถึงหลักสากลและมาตรฐานการบัญชี  

 
มาตรา ๓๓  ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงินและบัญชี แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบ

วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ส านักงานทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการก ากับส านักงานเพื่อรับรอง 

 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๑๕ 

มาตรา ๓๔  ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอ กปช. และรัฐมนตรี
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนบัแต่วันสิ้นปีบญัชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน  

รายงานการด าเนินงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงิน 
ที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ
ส านักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง จะต้องด าเนินการ 
โดยบุคคลภายนอก ที่คณะกรรมการก ากับส านักงานให้ความเห็นชอบ 
 

มาตรา ๓๕  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของส านักงาน 
ให้เป็นไปตามหน้าทีแ่ละอ านาจของส านักงาน กฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผน 
ของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการน้ีให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้เลขาธิการช้ีแจงข้อเท็จจริง 
แสดงความคิดเห็น หรือท ารายงานเสนอ และมีอ านาจสั่งยับยั้งการกระท าของส านักงาน 
ที่ขัดต่อหน้าทีแ่ละอ านาจของส านักงาน กฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานได้ 

 
หมวด ๓ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
   

 
ส่วนที่ ๑ 

นโยบายและแผน 
   

 
มาตรา ๓๖  การรักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ต้องค านึงถึงความเป็นเอกภาพในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชน และต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
นโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

การด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพื่อสร้างศักยภาพใน
การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกป้องโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศโดยอย่างน้อยจะต้องด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) การบูรณาการการจัดการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ  
(๒) การสร้างมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และ 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๑๖ 

ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  
(๓) การสร้างมาตรการในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ 
(๔) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประสานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
 (๕) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและองคค์วามรู้ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ 
 (๖) การพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรท์ั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 (๗) การสร้างความตระหนักและความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์

(๘) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์  
 
มาตรา ๓๗  ให ้กปช. จัดท านโยบายและแผนการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอร์ขึ้นตามแนวทางการด าเนินการในมาตรา ๓๖ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี ทั้งนี้ ให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และเมื่อได้ประกาศแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐและหนว่ยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายและแผนดังกล่าว 

ในการจัดท านโยบายและแผนตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานจัดให้มีการรับฟังความเห็นหรือ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ  

 
มาตรา ๓๘  ใหห้น่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศจัดท า

แนวปฏิบัตดิ้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรข์องแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเร็ว 

แนวปฏิบัตดิ้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) แผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ โดยผูต้รวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

(๒) แผนการรบัมือภัยคุกคามทางไซเบอร ์
เพื่อประโยชน์ในการจัดท าแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ตามวรรค

หนึ่ง ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของ กปช. จัดท าแนวปฏิบัตแิละกรอบมาตรฐานส าหรับให้หน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหรือน าไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติของหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของตน และในกรณีที่



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๑๗ 

หน่วยงานดังกล่าวยังไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถว้นหรือไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน ให้น าแนว
ปฏิบัตแิละกรอบมาตรฐานดังกล่าวไปใช้บังคับ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การบริหารจัดการ 
   

 
มาตรา ๓๙  หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ มีหน้าที่

ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามแนวปฏิบัตดิ้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของแตล่ะหน่วยงาน และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา ๙ (๓) ด้วย  

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
ไม่อาจด าเนินการหรือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ส านักงานอาจให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากรหรือเทคโนโลยีแก่
หน่วยงานน้ันตามที่ร้องขอได ้

 
มาตรา ๔๐  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ใหห้น่วยงานของรัฐและ

หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อ
ประสานงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปยังส านักงาน 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศแจ้งให้ส านักงานทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องอาศัยความรู้ความ

เชี่ยวชาญ เลขาธิการอาจว่าจ้างผู้เช่ียวชาญตามความเหมาะสมเฉพาะงานได้  
  ผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมตามที่ กปช. ประกาศ
ก าหนด 

เลขาธิการต้องออกบัตรประจ าตัวผู้เช่ียวชาญให้แก่บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ัง และในการ
ปฏิบัติหน้าที่ บุคคลดังกล่าวต้องแสดงบัตรหรือหลักฐานประจ าตัวในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และเมื่อพ้นจากหน้าที่
แล้วจะต้องคืนบัตรประจ าตัวแก่ส านักงานโดยเร็ว 

 
ส่วนที่ ๓ 

โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 
   



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๑๘ 

 
มาตรา ๔๒  โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศเป็นกิจการที่มีความส าคัญต่อความ

มั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และ
เป็นหน้าที่ของส านักงานในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอรท์ี่กระทบหรือเกิดแกโ่ครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ 

 
มาตรา ๔๓  ให ้กปช. มีอ านาจประกาศก าหนดลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการ

ในด้านดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ  
(๑) ด้านความมั่นคงของรัฐ 
(๒) ด้านบริการภาครัฐที่ส าคญั 
(๒) ด้านการเงินการธนาคาร 
(๓) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 
(๔) ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
(๕) ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค 
(๖) ด้านสาธารณสุข 
(๗) ด้านอื่นตามที ่กปช. ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
การพิจารณาประกาศก าหนดภารกิจหรือบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

กปช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ กปช. จะต้องพิจารณาทบทวนการประกาศก าหนด
ภารกิจหรือบริการดังกล่าวทุกสองป ี
                      “การพิจารณาประกาศก าหนดภารกจิหรือบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่
 กปช. ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ กปช. อาจพิจารณาทบทวนการประกาศก าหนดภารกิจหรือ
บริการดังกล่าวได้เมื่อมีความจ าเป็นเหมาะสม อย่างน้อยทุกสองปี ”  
เพราะหากมีหน่วยใหม่ที่จ าเป็นต้องให้เป็น CII แต่จะประกาศไม่ได้ เพราะต้องรอให้ครบ ๒ ปี  

 
มาตรา ๔๔  กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือ

ให้บริการในด้านที่มีการประกาศก าหนดตามมาตรา ๔๓ ให ้กปช. เป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาด  
 
มาตรา ๔๕  ให้หน่วยงานที่มีลักษณะตามมาตรา ๔๓ แจ้งรายช่ือผู้ดูแลระบบไปยังส านักงาน

ภายในสามสิบวันนับแตว่ันที ่กปช. ประกาศตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือนับแต่วันที่ กปช. มีค าวินิจฉัยตาม
มาตรา ๔๔ แล้วแต่กรณ ีโดยอย่างน้อยผู้ดูแลระบบต้องเป็นบุคคลซึ่งรับผดิชอบในการบริหารงานของ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศน้ัน 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๑๙ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลง 
ไปยังส านักงานก่อนการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจ 
ก้าวล่วงได ้ให้แจ้งโดยเร็ว  
 

มาตรา ๔๖  ในการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานส าคญัทางสารสนเทศ เลขาธิการอาจมีหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศให้ข้อมลู ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลการออกแบบ การตั้งค่า และความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าวของระบบที่เชื่อมต่อหรือสื่อสารกับโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น 

(๒) ข้อมูลการท างานของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ ระบบที่เชื่อมต่อหรือ
สื่อสารกับโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศนั้น ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ  

(๓) ข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าจ าเป็นในการรักษาระดับความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ 

หน่วยงานที่ได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่ง ไม่อาจยกเอาหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 
หรือตามสัญญามาเป็นข้ออ้างเพ่ือไม่เปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ มิให้ถือว่าการกระท าตามความในมาตรานี ้
โดยสุจริตเป็นการผิดกฎหมายหรือผิดสัญญา 
มาตรา ๔๖ ทั้งหมดนี้ ควรถูกยกเลิก ตัดทิ้งไป  เพราะว่า แม้ในภาวะปกติ เลขาธิการ อาจขอข้อมูลที่ส าคัญ 
และเป็นความลับยิ่งยวดจากหน่วยงานต่างๆได้ แม้กระทั่งหน่วยงานความมั่นคงทางทหาร ฯลฯ หน่วยงาน 
คงจะอยู่ในความล าบากใจมาก และหากส่งมาให้แล้ว จะเก็บความลับไม่ให้รั่วไหลได้อย่างไร 
 

มาตรา ๔๗  ใหผู้้ดูแลระบบต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศโดยผู้ตรวจประเมิน รวมทัง้ต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยผู้ตรวจสอบภายในหรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศจากภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ให้ผู้ดูแลระบบจัดส่งส าเนารายงานการด าเนินการต่อส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่เลขาธกิารเห็นว่า การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรห์รือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา ๔๗ ไม่เป็นที่น่าพอใจ 
เลขาธิการอาจให้ผู้ดูแลระบบจัดให้มีการด าเนินการอีกครั้งหน่ึง รวมทั้งอาจมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงหรือตรวจสอบในด้านอ่ืน ๆ ที่มผีลต่อโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศได ้



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๒๐ 

ในกรณีทีผู่้ดูแลระบบได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์หรือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่เลขาธิการเห็นว่ายังไม่เป็นที่น่า
พอใจ ให้เลขาธิการหารือร่วมกับผู้ดูแลระบบนั้น เพื่อจัดใหม้ีการปรับปรุงแผนการด าเนินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรโ์ดยเร็ว 

“มาตรา ๔๘  ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่า การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยไซเบอรห์รือการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ ตามมาตรา ๔๗ ไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้เลขาธิการ รายงานไปยัง กปช. และแจ้งไปยัง หน่วยงานควบคุม 
หรือก ากับดูแล ของหน่วยงานนั้น เพื่อให้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ให้เปน็ไปตามมาตรฐานที่ 
หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลก าหนดไว ้

ในกรณีที่หน่วยงานนั้นไม่มีหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล ให้เลขาธิการ รายงานไปยัง กปช. 
 และหารือร่วมกับผู้ดูแลระบบนั้น เพื่อจัดให้มีการปรับปรุงแผนการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
โดยเร็ว” 
 
เมื่อเลขาธิการ เห็นว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ควรรายงานไปให้ “หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล” ซึ่งมีหน้าที ่
ก ากับดูแลหน่วยงานนั้นอยู่แล้ว ไปด าเนินการ เช่น พบว่าระบบธนาคารใด ยังไม่เป็นทีน่่าพอใจ ก็ควรแจ้งไปยัง 
 ธปท. เพ่ือใหด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  ไม่ควรด าเนินการเอง 

 
มาตรา ๔๙  ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดให้มีกลไกหรือขั้นตอนเพื่อการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซ

เบอร์หรือเหตุการณ์ทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ และต้องเข้าร่วมการ
ทดสอบสถานะความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส านกังานจัดขึ้น 

 
มาตรา ๕๐  เมื่อมีเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นต่อระบบของหน่วยงานโครงสร้าง

พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ ให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศรายงานต่อส านักงาน และ
ปฏิบัติการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่ก าหนดในส่วนที่ ๔ การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร ์ ทั้งนี ้
กปช. อาจก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการการรายงานด้วยก็ได้ 

“มาตรา ๕๐  เมื่อมีเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นต่อระบบของหน่วยงานโครงสร้าง 
พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ ให้หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศรายงานต่อส านักงาน  
และหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลของตน โดยให้ปฏิบัติการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามที่ก าหนด 
ในส่วนที่ ๔ การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร ์ ทั้งนี้ กปช. อาจก าหนดหลักเกณฑ์ ระดับของภัยคุกคาม 
และวิธีการการรายงานด้วยก็ได้” 

 
 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๒๑ 

ส่วนที่ ๔ 
การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

   
 

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่เกิดหรอืคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระบบสารสนเทศซึ่งอยู่
ในความดูแลรบัผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศใด ให้
หน่วยงานนั้นด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินสารสนเทศ และพฤติการณ์แวดล้อมของตน เพื่อประเมินว่ามีภัย
คุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นหรือไม่ หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์
ขึ้น ให้ด าเนินการป้องกัน รับมือ และลดความเสีย่งจากภัยคุกคามทางไซเบอรต์ามแนวปฏิบัตดิ้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานนั้น และแจ้งไปยังส านักงานและหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล
ของตนโดยเร็ว 

ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลใดพบอุปสรรคหรือปัญหาในการป้องกัน รับมือ และลดความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของตน หน่วยงานหรือบุคคลนั้นอาจร้องขอความช่วยเหลือไปยังส านักงาน 

 
มาตรา ๕๒  เมื่อปรากฏแก่หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล หรือเมื่อหน่วยงานควบคุมหรือ

ก ากับดูแลได้รับแจ้งเหตุตามมาตรา ๕๑ ใหห้น่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ 
วิเคราะห์สถานการณ ์และประเมนิผลกระทบเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร ์และด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่หนว่ยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศที่อยู่ในการควบคุมหรือก ากับดูแลของตน และให้ความร่วมมือและประสานงานกับ
ส านักงาน ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์ 

(๒) แจ้งเตือนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศที่อยู่ใน
การควบคุมหรือก ากับดูแลของตน รวมทั้งหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศอื่นทีเ่กี่ยวข้องโดยเร็ว 

“(๒) แจ้งเตือนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทาง 
สารสนเทศที่อยู่ในการควบคุมหรือก ากับดูแลของตน  

ให้ส านักงาน แจ้งเตือนหน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล หน่วยงานของรัฐหรือ 
หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ อื่นที่เกีย่วข้องโดยเร็ว” 

 
หน้าทีก่ารแจ้งหน่วยงานอื่นๆ ควรเป็นหน้าที่ของ ส านักงาน เพื่อลดภาระของหน่วยควบคุมหรือก ากับ 
 ซึ่งก าลังยุ่งอยู่กับการแก้ไขปัญหา 

 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๒๒ 

มาตรา ๕๓  เมื่อปรากฏแก่ส านักงานว่าเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ให้ส านักงานด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) รวบรวมข้อมูล วิเคราะหส์ถานการณ์ และประเมินผลกระทบ 
(๒) แจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

โดยค านึงถึงสถานการณ์ ความร้ายแรงและผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น 
(๓) อ านวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและ

ภาคเอกชนเพื่อจัดการความเสี่ยงและเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์
(๔) สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และเข้าร่วมในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย

คุกคามทางไซเบอรท์ี่เกิดขึ้น 
 
มาตรา ๕๔  ในการรวบรวมข้อมูลตามมาตรา ๕๓ (๑) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์

สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ พนักงานเจ้าหน้าทีอ่าจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกให้บุคคลทีเ่กี่ยวข้องมาให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตาม

สถานที่ที่ก าหนด หรือให้ข้อมูลเป็นหนังสือเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร ์
(๒) มีหนังสือขอข้อมูล เอกสาร หรือส าเนาขอ้มูลหรือเอกสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของ

ผู้อื่นอันเป็นประโยชน์แก่การด าเนินการ  
                   “(๒) มีหนังสอืขอข้อมูล หรอืเอกสาร เท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ 
สถานการณ์ และประเมินผลกระทบ 

(๓) สอบถามบคุคลผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีความ
เกี่ยวพันกับภัยคุกคามทางไซเบอร ์ 

(๔) เข้าไปในอสังหาริมทรัพยห์รือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่า 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความยินยอม 
จากผู้ครอบครองสถานที่นั้น  
ข้อ (๔) นี้ควรตัดทิ้ง เพราะในมาตรา ๕๔ นี้ มีวัตถุประสงค์ เพียงเพื่อประโยชน ์ในการรวบรวมข้อมูลตาม 
มาตรา ๕๓ (๑) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประเมนิผลกระทบจากภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร ์เท่านั้น หากจะเข้าไปในสถานที่ใด โดยผู้ดูแลเขาเชิญ ก็คงกระท าได้อยู่แล้ว การจะระบุให้ 
อ านาจเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้ใด อย่างพร่ าเพรื่อ อาจท าให้กฎหมายนี้ถูกใช้ไปในทางอื่น 
 

ผู้ให้ข้อมลูตามวรรคหนึ่ง ซึ่งกระท าโดยสุจริตย่อมได้รับการคุ้มครองและไม่ถือว่า 
เป็นการละเมิดหรือผิดสัญญา  
  



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๒๓ 

มาตรา ๕๕  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ส านักงานอาจขอให้หน่วยงานของรัฐให้ข้อมูล สนับสนุนบุคลากรในสังกดั หรือใช้เครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกสท์ี่อยู่ในความครอบครองซึ่งที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

ส านักงานต้องดูแลมิให้มีการใช้ข้อมูลที่ไดม้าตามวรรคหนึ่งในลักษณะทีอ่าจก่อให้เกิดความ
เสียหาย และให้ส านักงานรับผิดชอบในค่าตอบแทนบุคลากร ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้
เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสด์งักล่าว 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับในการร้องขอต่อเอกชนโดยความยินยอม
ของเอกชนนัน้ด้วย 
 

มาตรา ๕๖  ในกรณีที่เกิดหรอืคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอยู่ในระดับร้ายแรง ให้
เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์และด าเนิน
มาตรการที่จ าเป็น  

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอยู่ในระดับร้ายแรงหมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทีม่ีลักษณะ 
ดังนี้ 

(๑) ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสารสนเทศ 
อย่างมีนัยส าคัญ หรือขัดขวางการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ 

“(๑) ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสารสนเทศ 
ของโครงสรา้งพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ อย่างมีนัยส าคัญ หรือขัดขวางการให้บริการของโครงสร้าง 
พื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ” 
ควรระบุให้ชัดว่า “ทรัพย์สินสารสนเทศ” น้ันเป็นของใคร จะได้ไม่มีปัญหาด้านการตีความภายหลัง 
 

(๒) ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ การป้องกันประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือ 

“(๒) ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อระบบหรือโครงสร้างทางไซเบอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
ของรัฐ การป้องกันประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภัย 
สาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือ” 
หมายถึง ระบุให้ชัดว่า “เป็นภัยคุกคามต่อระบบหรือโครงสร้างทางไซเบอร”์ เท่านั้น หากเป็นภัยคุกคามด้าน 
อื่นๆ ให้ใช้กฏหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

 
(๓) มีความรุนแรงที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือต่อทรัพย์สินสารสนเทศ 

ที่ส าคัญหรือมจี านวนมาก  



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๒๔ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งการหรือก ากับให้หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรก์ระท าการใดเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอรไ์ด้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามที่เห็นสมควร รวมทั้งร่วมกนับูรณาการในการ
ด าเนินการเพื่อควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอรน์ั้นได้อย่างทันท่วงที  

“ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธกิาร แจ้งไปยังรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้หน่วยงาน 
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระท าการใดเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง 
จากภัยคุกคามทางไซเบอรไ์ด้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามที่เห็นสมควร รวมทั้งร่วมกันบูรณาการในการ 
ด าเนินการเพื่อควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอรน์ั้นได้อย่างทันท่วงที” 

 
เพราะเลขาธิการ ไม่ควรมีอ านาจสั่งการหน่วยงานต่างๆของรัฐ ได้โดยล าพัง  และในความเป็นจริง 
หาก เลขาธิการ จะสั่งการไปยังหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ ก็อาจได้รับการปฏิเสธ หรือไม่สนใจ  
และค าว่า “รัฐมนตร”ี น้ัน ใน พรบ.นี้หมายถึง “ นายกรัฐมนตร ี” 

 
ให้เลขาธิการรายงานการด าเนินการตามมาตรานีต้่อ กปช. อย่างต่อเนื่อง และเมื่อภัยคกุคาม

ทางไซเบอร์ดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้รายงานผลการด าเนินการต่อ กปช. โดยเร็ว 
“ให้เลขาธิการ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรานีต้่อ รัฐมนตรี และ กปช. ทราบ 

อย่างต่อเนื่อง และเมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้รายงานผลการด าเนินการต่อ  
รัฐมนตรี และ กปช. โดยเร็ว เพื่อให้ รัฐมนตรี พิจารณายกเลิกค าสั่งดังกล่าว” 
 

มาตรา ๕๗   
(เพิ่มเติม) 
                  “ หากเลขาธิการ พิจารณาแล้วว่า กรณีภัยคุกคามทางไซเบอร์กรณีใด สมควรยกระดบัเป็น 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับรา้ยแรง  ให้เลขาธิการ น ารายละเอียดกรณีภัยดังกล่าว ขออนุมัติต่อ กปช. 
หรือ รัฐมนตรี ในกรณีเร่งด่วน เพื่อพิจารณาก าหนดให้ กรณีภัยคุกคามดังกล่าวเป็น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ใน 
ระดับร้ายแรง  
                    ให้กรณีภัยคกุคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรงนั้น มีผลบังคับเป็นเวลาสามสิบวัน นับแต ่
วันที่รับอนุมัติ หากครบก าหนดแล้ว เลขาธิการ อาจขออนุมัตขิยายเวลาได้อีกหลายครั้ง ครั้งละไม่เกิน 
สามสิบวัน” 

 
ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง 

เลขาธิการมีอ านาจออกค าสั่งให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ใชค้อมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๒๕ 

ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผูเ้กี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทาง 
ไซเบอรด์ าเนินการดังต่อไปน้ี 

“ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม ซึ่งเป็นกรณีที่ได้รับการอนุมัติให้เปน็  
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรงแล้วนั้น เลขาธิการ มีอ านาจออกค าสั่งให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง  
หรือผู้ใช้คอมพวิเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  
หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอรด์ังกล่าว ด าเนินการดังต่อไปนี”้ 

 
(๑) เฝ้าระวังคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง 
(๒) ตรวจสอบคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อบกพร่องที่กระทบต่อการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์
(๓) ด าเนินมาตรการแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การก าจัดชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์จาก

คอมพิวเตอร์ การปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อจัดการกับข้อบกพร่อง ยกเลิกการเช่ือมต่อชั่วคราวกับคอมพิวเตอร์ที่
ปรากฏชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์จนกว่าจะมีการก าจัดชุดค าสั่งไม่พึงประสงคด์ังกล่าว หรือปรับปรุงซอฟต์แวร ์ 
เปลี่ยนเส้นทางจราจรของข้อมูลหรือชุดค าสัง่ไม่พึงประสงค์ และมาตรการอื่นเพ่ือลดความเสี่ยง หรือจัดการกับ
ข้อบกพร่องในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร ์หรือหยุดการ
ด าเนินกิจกรรมตามที่ระบุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร ์ 

(๔) หยุดการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหรือบางส่วน 
เพื่อรักษาสถานะของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์นั้น  

ในกรณีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๒) เจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือในการเข้าถงึ
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจากบุคคลผู้ซึ่งมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าใช้หรือเคยใช้คอมพิวเตอร์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์นั้น หรือจากผู้มีหน้าที่หรอืเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์นั้น 
(เพิ่มเติม) 
                     ความในมาตราน้ี ให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้คอมพวิเตอร์หรือระบบ 
คอมพิวเตอร์ ที่มีผลกระทบจากค าสั่งของเลขาธิการ สามารถแจ้งเหตุขัดข้องให้ กปช.ทราบ แต่ผู้นั้นจะต้อง 
ด าเนินการให้ คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแลของตน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทาง 
ไซเบอรใ์นกรณีน้ันเสียก่อน ให้ กปช.พิจารณาเหตุขัดข้องที่แจ้งมานั้นโดยเร็ว ค าตัดสินของ กปช. ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
มาตรา ๕๘  ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์

ในระดับร้ายแรง เลขาธิการมีอ านาจปฏิบัติการหรือสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเรื่องดังต่อไปน้ี 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๒๖ 

“มาตรา ๕๘  ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์
ในระดับร้ายแรง ซึ่งเป็นกรณทีี่ได้รับอนุมัติแล้ว เลขาธิการ ยื่นค าร้องต่อศาล เพื่อขออ านาจปฏิบัติการ 
หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเรื่องดังต่อไปน้ี” 
 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอยีดอ่อนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเด็ดขาด 
รวดเร็วในการแก้ปัญหา  จึงควรก าหนดให้ ต้องได้รับการอนุมัติให้เป็นกรณีร้ายแรงจาก กปช.หรือ  
นายกรัฐมนตร ีก่อน  และหากจะล่วงสิทธิมากกว่านั้น ก็ควรขออ านาจศาล อีกครั้ง 
 

(๑) เข้าตรวจสอบสถานที่ โดยมีหนังสือแจ้งถึงเหตุอันสมควรไปยังเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองสถานที่เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่นั้น หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร ์
 

(๒) เข้าถึงทรัพย์สินสารสนเทศ ท าส าเนา หรือสกัดคัดกรองข้อมูลสารสนเทศหรือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร ์

(๓) ทดสอบการท างานของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือถูกใช้เพื่อค้นหาข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ภายในหรือใช้
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์นั้น  

(๔) ยึดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อการตรวจสอบหรือวิเคราะห์  ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวัน เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว
ให้ส่งคืนคอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ แก่เจ้าของโดยทันทีหลังจากเสรจ็สิ้นการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ หาก
มีความจ าเป็นต้องยึดไว้เกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่ง 
เพื่อขยายระยะเวลาด าเนินการ แต่ทั้งนี้ รวมแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในกรณีฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ ให้เลขาธกิารโดยความเห็นชอบของ กปช. มีอ านาจขอข้อมูลเวลาจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ โดยผูน้ั้นต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกโดยเร็ว  
 

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 

   
 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๒๗ 

มาตรา ๕๙  ผู้ดูแลระบบผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกค าสั่งให้ปฏิบัตจินกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

มาตรา ๖๐  หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศใดไม่รายงานเหตุภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ต่อส านักงานตามมาตรา ๕๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  
 

มาตรา ๖๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ส่งข้อมูลให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา ๕๔ (๑) หรือ (๒) แล้วแตก่รณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
 

มาตรา ๖๒  เจ้าของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของเลขาธิการตามมาตรา ๕๗ (๑) และ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาทนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่ออกค าสั่งให้ปฏิบัตจินกว่าจะปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

เจ้าของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการ
ตามมาตรา ๕๗ (๓) และ (๔) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรบัไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรอืทั้ง
จ าทั้งปรับ 
 

มาตรา ๖๓  ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่เลขาธิการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัตกิารตามค าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท า

ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
ควรมีบทก าหนดโทษ ส าหรบัผู้ออกค าสั่งการตาม พระราชบัญญัตินี้ ในทางมิชอบ    
และพนักงานเจ้าหน้าที ่ที่กระท าผิด ท าใหข้้อมูลที่ขอมาหรือได้มาจาก พระราชบัญญัตินี้ สูญหาย  
หรือเสียหาย จนเป็นเหตุให้เจ้าของขอ้มูลเดิม ได้รับความเสียหาย 
 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๒๘ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๖๕  ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีการจดัตั้งส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้เป็น
การช่ัวคราวจนกว่าจะมีการจัดตั้งส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้   

คณะกรรมการก ากับส านักงานอาจก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจา้หนา้ทีห่รือลูกจ้างของ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) ที่มาปฏิบัติงานในส านักงานด้วยก็ได้ 
มาตรานี้ ควรถูกยกเลิก แล้วใช้ข้อความดังต่อไปน้ี 
                   “ มาตรา ๖๕  ให้จัดตั้งส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                    หากยังไม่สามารถจัดต้ังส านักงานได้ทันในก าหนด ให้รายต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อด าเนิน 
การแก้ไขให้จัดตั้งส านักงานได้ 

 
มาตรา ๖๖  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนกิส์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการก ากับส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานตามพระราชบัญญัตินี ้  
มาตรานี้ ควรถูกยกเลิก แล้วใช้ข้อความดังต่อไปน้ี 
                    “มาตรา ๖๖  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะรฐัมนตรี พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้เป็นคณะกรรมการ 
กปช. และ คณะกรรมการก ากับส านักงาน ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในสี่สิบห้าวัน 
 นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
 

มาตรา ๖๗  ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีการแต่งต้ังเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๒๙ 

มาตรานี้ ควรถูกยกเลิก แล้วใช้ข้อความดังต่อไปน้ี 
                    “มาตรา ๖๗ ในวาระเริ่มแรก ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาแต่งต้ัง บุคคลที่เหมาะสม ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขาธิการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการชั่วคราว ไม่เกินสองปี โดยอาจยกเว้นคุณสมบัติของเลขาธิการ ตามที่ระบุไว้ 
ในพระราชบัญญัตินี้” 
 

มาตรา ๖๘  ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั เลขาธิการ อาจ
ขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐมาปฏิบัติงานใน
ส านักงานเป็นการชั่วคราวได้ โดยท าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐน้ัน 
 

ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานในส านักงานเป็นการชั่วคราวตาม
วรรคหนึ่งไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง แลว้แต่กรณี จากสังกัดเดิม  ทั้งนี้ ให้น า
ความในมาตรา ๖๕ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงาน หรือลกูจ้างของหน่วยงานของรัฐตามวรรค
หน่ึง ในระหวา่งปฏิบัติงานในส านักงานด้วยโดยอนุโลม 
  

มาตรา ๖๙  เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ เพื่อ
อนุมัติให้มีการโอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของบรรดาภารกิจที่
เกี่ยวกับด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรข์องส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การ
มหาชน) ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรานี้ ควรถูกยกเลิก แล้วใช้ข้อความดังต่อไปน้ี 
                     “มาตรา ๖๙  เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บงัคับ ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ  
จัดสรรงบประมาณเริ่มต้น จ านวนที่เหมาะสมเพื่อให้ส านกังานสามารถบริหารงานได้ไม่น้อยกว่าสองปี” 

 
มาตรา ๗๐  ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของส านักงาน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อก าหนดของส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกีย่วกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงค์หรืออ านาจหน้าที่ที่จะ
เป็นของส านักงานตามพระราชบัญญัติน้ี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีที่มีปญัหาในการบังคับใช้หรือการตีความข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดหรือมีมติตามที่ 
เห็นสมควร 
มาตรานี้ ควรถูกยกเลิก แล้วใช้ข้อความดังต่อไปน้ี 



 

ร่าง คู่ขนาน แก้ไข พรบ.ไซเบอร์ 

๓๐ 

“มาตรา ๗๐  ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของส านักงาน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการเฉพาะ ให้น าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อก าหนดของหน่วย 
งานของรัฐอื่นๆ ทีม่ีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกับส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่ กปช.หรือ 
รัฐมนตรี อนุมตัิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีที่มีปญัหาในการบังคับใช้หรือการตีความข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อ 
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดหรือมีมติตามที่เห็นสมควร” 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 

 ………………………………… 
       นายกรัฐมนตร ี


