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• ใหไว ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๒๐

หลักการและเหตุผล

โดยที่ในปจจุบันการใหบริการหรือการประยุกตใชเครือขายคอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต โครงขายโทรคมนาคม หรือการใหบริการโดยปกติของดาวเทียม
มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรอันอาจกระทบตอความมั่นคงของรัฐ และ
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ ดังนัน้ เพือ่ ใหสามารถปองกัน หรือรับมือกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอรไดอยางทันทวงที สมควรกําหนดลักษณะของภารกิจหรือ
บริการที่มีความสําคัญเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศทั้งหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานเอกชน ที่จะตองมีการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร มิใหเกิดผลกระทบตอความมัน่ คงในดานตาง ๆ รวมทัง้
ใหมีหนวยงานเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ไมวาในสถานการณทั่วไปหรือสถานการณอันเปนภัยตอ
ความมั่นคงอยางรายแรงตลอดจนกําหนดใหมีแผนปฏิบัติการและมาตรการ
ดานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรอยางมีเอกภาพและตอเนือ่ ง อันจะทําให
การปองกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป

๑) บทนิยามที่สําคัญ
“การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร” หมายความวา มาตรการหรือ
การดําเนินการที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรท้ังจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบรอยภายใน
ประเทศ

๙๕

พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒

“ภัยคุกคามทางไซเบอร” หมายความวา การกระทําหรือการดําเนินการใด ๆ
โดยมิชอบโดยใชคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมไมพึงประสงค
โดยมุง หมายใหเกิดการประทุษรายตอระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร หรือ
ขอมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ และเปนภยันตรายทีใ่ กลจะถึงทีจ่ ะกอใหเกิดความเสียหายหรือ
สงผลกระทบตอการทํางานของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลอื่น
ที่เกี่ยวของ
“ไซเบอร” หมายความรวมถึง ขอมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให
บริการหรือการประยุกตใชเครือขายคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต หรือโครงขาย
โทรคมนาคม รวมทั้งการใหบริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบเครือขาย
ที่คลายคลึงกันที่เชื่อมตอกันเปนการทั่วไป
“เหตุการณที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร” หมายความวา
เหตุการณทเี่ กิดจากการกระทําหรือการดําเนินการใด ๆ ทีม่ ชิ อบซึง่ กระทําการผาน
ทางคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรซึ่งอาจเกิดความเสียหายหรือผลกระทบ
ตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ของคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
กับระบบคอมพิวเตอร
“มาตรการที่ ใช แ ก ป  ญ หาเพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร ”
หมายความวา การแกไขปญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรโดยใชบุคลากร
กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยผานคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือบริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรใด ๆ เพื่อสรางความมั่นใจและ
เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร
ระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร
“โครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศ” หมายความวา คอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรซึ่งหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนใชในกิจการของตน
ที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพื้นฐานอันเปนประโยชน
สาธารณะ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
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๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)
กําหนดให “นายกรัฐมนตรี” รักษาการตามกฎหมายนี้ และใหมีอํานาจ
ออกประกาศและแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมายนี้
โดยประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
๓) คณะกรรมการ (หมวด ๑, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๒)
๓.๑) คณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (สวนที่ ๑,
มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๑)
๓.๑.๑) ที่ ม าและองค ป ระกอบของคณะกรรมการการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
กํ า หนดให มี “คณะกรรมการการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กมช.” และใหใชชื่อเปนภาษา
อังกฤษวา National Cyber Security Committee” เรียกโดยยอวา “NCSC”
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตําแหนง
จํานวน ๖ คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน ๗ คน โดยใหเลขาธิการ
เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานของสํานักงาน
เปนผูช ว ยเลขานุการไดไมเกิน ๒ คน สําหรับกรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ
ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระไมได (มาตรา ๕ และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง)
๓.๑.๒) หนาที่และอํานาจของ “กมช.”
(๑) เสนอนโยบายและแผนวาดวยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร ตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ใหความเห็นชอบ ซึง่ ตองเปนไปตามแนวทางทีก่ าํ หนด
ไวในขอ ๕.๑)
(๒) กําหนดนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรสําหรับหนวยงานของรัฐ และหนวยงานโครงสราง
พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
(๓) จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอรเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(๔) กําหนดมาตรฐานและแนวทางสงเสริมพัฒนาระบบ
การใหบริการเกีย่ วกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร สรางมาตรฐานเกีย่ วกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึงสงเสริมการรับรอง
มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรใหกบั หนวยงานโครงสรางพืน้ ฐาน
สําคัญทางสารสนเทศ หนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล และ
หนวยงานเอกชน
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(๕) กําหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะ
ความรูและความเชี่ยวชาญในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของ
พนักงานเจาหนาที่ เจาหนาทีข่ องหนวยงานโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศ
หน ว ยงานของรั ฐ หน ว ยงานควบคุ ม หรื อ กํ า กั บ ดู แ ล และหน ว ยงานเอกชน
ที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(๖) กํ า หนดกรอบการประสานความรวมมือกับหนวยงานอืน่
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศทีเ่ กีย่ วของกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร
(๗) แตงตั้งและถอดถอนเลขาธิการ
(๘) มอบหมายการควบคุมและกํากับดูแล รวมถึงการออก
ขอกําหนด วัตถุประสงค หนาทีแ่ ละอํานาจ และกรอบการดําเนินการดานการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรใหหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล หนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
(๙) ติ ดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผน
วาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตามที่
บัญญัติไวในกฎหมายนี้
(๑๐) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร
(๑๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดใหมหี รือปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(๑๒) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรทมี่ ผี ลกระทบอยางมีนยั สําคัญหรือแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใหคณะรัฐมนตรีทราบ
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๙)
๓.๒) คณะกรรมการกํากับดูแลดานความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร (สวนที่ ๒,
มาตรา ๑๒ ถึงมาตรา ๑๙)
๓.๒.๑) ที่ ม าและองค ป ระกอบของคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล
ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
ตามขอ ๓.๑.๒) กําหนดใหมี “คณะกรรมการกํากับดูแลดานความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร” เรียกโดยยอวา “กกม.” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล
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เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เปนประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๑๓ คน
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน ๔ คน โดยใหเลขาธิการเปนกรรมการ
และเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตัง้ พนักงานของสํานักงานเปนผูช ว ยเลขานุการ
ไดไมเกิน ๒ คน (มาตรา ๑๒)
๓.๒.๒) หนาที่และอํานาจของ กกม.
(๑) ติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามนโยบายและแผนตาม
ขอ ๓.๑.๒) (๑) และขอ ๕.๑)
(๒) ดูแลและดําเนินการเพือ่ รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร
ในระดับรายแรง
(๓) กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยประสานการรักษา
ความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบคอมพิ ว เตอร แ ห ง ชาติ และการเผชิ ญ เหตุ
และนิติวิทยาศาสตรทางคอมพิวเตอร
(๔) กําหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน
ด า นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร รวมทั้ ง กํ า หนดมาตรการ
ในการประเมินความเสี่ยง การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร
เมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอรหรือเหตุการณที่สงผลกระทบหรืออาจกอใหเกิด
ผลกระทบหรือความเสียหายอยางมีนยั สําคัญหรืออยางรายแรงตอระบบสารสนเทศ
ของประเทศ
(๕) กําหนดหนาที่ของหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศ และหนาที่ของหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล
(๖) กํ า หนดระดั บ ของภั ย คุ ก คามทางไซเบอร พร อ มทั้ ง
รายละเอียดของมาตรการปองกัน รับมือประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในแตละระดับเสนอตอคณะกรรมการ
(๗) วิ เ คราะห ส ถานการณ และประเมิ น ผลกระทบ
จากภัยคุกคามทางไซเบอร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการ เมื่อมีหรือ
คาดวาจะมีภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรงขึ้น (มาตรา ๑๓)
(๘) แตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ปฏิบตั กิ ารอยางใดอยางหนึง่
ตามที่ กกม. มอบหมาย (มาตรา ๑๖)
๔) สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
(หมวด ๒, มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๔๐)
๔.๑) การจัดตั้งสํานักงาน
กํ า หนดให มี “สํ า นั ก งานคณะกรรมการการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ” เปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล และ
ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือ

๙๙
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รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยกิจการ
ของสํานักงานไมอยูภ ายใตบงั คับแหงกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน กฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทน
ไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
ประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน (มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑)
๔.๒) หนาที่และอํานาจของสํานักงานตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหสาํ นักงานรับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ และ กกม. และใหมหี นาทีแ่ ละอํานาจดังตอไปนีด้ ว ย
(๑) เสนอแนะและสนับสนุนในการจัดทํานโยบายและแผนวาดวย
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร และแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอรตามขอ ๓.๑.๒) ตอคณะกรรมการ
(๒) จัดทําประมวลแนวทางปฏิบตั แิ ละกรอบมาตรฐานดานการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรตามขอ ๓.๒.๒) (๔) เสนอตอ กกม. เพือ่ ใหความเห็นชอบ
(๓) ประสานงานการดํ า เนิ น การเพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภัย
ไซเบอรของหนวยงานโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศในเรือ่ งการตรวจสอบ
มาตรฐานขัน้ ตํา่ ตามขอ ๕.๓.๒) และในเรือ่ งการประเมินความเสีย่ งตามขอ ๕.๓.๓)
(๔) ประสานงานและให ค วามร ว มมื อ ในการตั้ ง ศู น ย ป ระสาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรในประเทศและตางประเทศ
ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับเหตุการณทเี่ กีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร และกําหนด
มาตรการที่ใชแกปญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(๕) ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชน
ในการตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ
(๖) เฝาระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร ติดตาม
วิเคราะหและประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร และการแจงเตือน
เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร
(๗) ปฏิบตั กิ าร ประสานงาน สนับสนุน และใหความชวยเหลือ หนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแผนว า ด ว ยการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และ
มาตรการปองกัน รับมือ และลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร หรือตามคําสัง่
ของคณะกรรมการ
(๘) ดําเนินการและใหความรวมมือหรือชวยเหลือในการปองกัน รับมือ
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร
ที่กระทบหรือเกิดแกโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ

๑๐๐

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

(๙) เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ไซเบอร รวมถึ ง การสร า งความตระหนั ก ด า นสถานการณ เ กี่ ย วกั บ
ภัยคุกคามทางไซเบอรรวมกันเพื่อใหมีการดําเนินการเชิงปฏิบัติการที่มีลักษณะ
บูรณาการและเปนปจจุบัน
(๑๐) เปนศูนยกลางในการรวบรวมและวิเคราะหขอ มูลดานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของประเทศ รวมทั้งเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ความเสีย่ งและเหตุการณดา นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรใหแกหนวยงานของรัฐ
และหนวยงานเอกชน
(๑๑) เปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
เกีย่ วกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรของหนวยงานของรัฐและหนวยงาน
เอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๑๒) ทํ า ความตกลงและร ว มมื อ กั บ องค ก ารหรื อ หน ว ยงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามหนาที่
และอํานาจของสํานักงาน เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๑๓) ศึกษาและวิจัยขอมูลที่จําเปนสําหรับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร เพือ่ จัดทําขอเสนอแนะเกีย่ วกับมาตรการดานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร รวมทั้งดําเนินการอบรมและฝกซอมการรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจํา
(๑๔) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการในการเผยแพรความรูเ กีย่ วกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ตลอดจนดําเนินการฝกอบรมเพื่อยกระดับ
ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร
(๑๕) รายงานความคืบหนาและสถานการณเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายนี้ รวมทัง้ ปญหาและอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาดําเนินการ
(๑๖) ปฏิบัติงานอื่นใดอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรของประเทศตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตาม (๖)
ให สํ า นั ก งานจั ด ตั้ ง “ศู น ย ป ระสานการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบ
คอมพิวเตอรแหงชาติ” ขึ้นเปนหนวยงานภายในสํานักงาน และใหมีหนาที่
และอํานาจตามที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา ๒๒)

๑๐๑
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๔.๓) คณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานคณะกรรมการการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
๔.๓.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
ใหมี “คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร” เรียกโดยยอวา “กบส.” เพื่อดูแลงาน
ด า นกิ จ การบริ ห ารงานทั่ ว ไปของสํ า นั ก งาน ประกอบด ว ย รั ฐ มนตรี ว  า การ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนประธานกรรมการ มีกรรมการ
โดยตําแหนง จํานวน 4 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน ๖ คน
เปนกรรมการ โดยใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการ
แต ง ตั้ ง พนั ก งานของสํ า นั ก งานเป น ผู  ช  ว ยเลขานุ ก ารได ไ ม เ กิ น ๒ คน
สําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้น ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป
(มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง)
๔.๓.๒) หนาที่และอํานาจของ กบส.
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบ
แผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒) ออกขอบังคับวาดวยการจัดองคกร การเงิน การบริหาร
งานบุคคล การบริหารงานทั่วไป การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้ง
การสงเคราะหและสวัสดิการตาง ๆ ของสํานักงาน
(๓) อนุ มั ติ แ ผนการใช จ  า ยเงิ น และงบประมาณรายจ า ย
ประจําปของสํานักงาน
(๔) ควบคุ มการบริหารงานและการดําเนินการของสํานักงาน
และเลขาธิการ ใหเปนไปตามกฎหมายนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) วิ นิ จ ฉั ย คํ า สั่ ง ทางปกครองของเลขาธิ ก ารในส ว น
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงาน
(๖) ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและการปฏิบตั งิ าน
ของเลขาธิการ
(๗) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายนี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น
กํ า หนดให เ ป น หน า ที่ แ ละอํ า นาจของ กบส. หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการหรื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ทั้ ง นี้ ในการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า ว กบส. อาจแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา เสนอแนะ หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่ กบส. มอบหมายได (มาตรา ๒๗)
๔.๔) เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
แหงชาติ
กํ า หนดให สํ า นั ก งานมี “เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ” รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน
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และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ ๔ ป โดยเลขาธิการซึง่ พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรบั การแตงตัง้ อีกได
แตตองไมเกิน ๒ วาระ และภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ กกม.
และ กบส. เลขาธิการตองดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการ กกม. และ
กบส. ภายใตหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) บริ ห ารงานของสํ า นั ก งานให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามภารกิ จ
ของสํานักงาน และตามนโยบายและแผนวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ และขอบังคับ นโยบาย มติ และประกาศของ กบส.
(๒) วางระเบี ย บภายใต น โยบายของคณะกรรมการและ กกม.
โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี และขอบังคับ นโยบาย
มติ และประกาศที่คณะกรรมการและ กกม. กําหนด
(๓) เปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางของสํานักงานตามขอบังคับ
ของ กบส. และระเบียบของสํานักงาน
(๔) แตงตั้งรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ เพือ่ เปนผูช ว ยปฏิบตั งิ านของเลขาธิการตามทีเ่ ลขาธิการมอบหมาย
(๕) บรรจุ แตงตัง้ เลือ่ น ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินยั
พนักงานและลูกจางของสํานักงาน ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางของสํานักงาน
ออกจากตําแหนง ตามขอบังคับของ กบส. และระเบียบของสํานักงาน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามขอบังคับ นโยบาย มติ หรือประกาศ
ของ กบส. หรือ กกม.
๔.๕) การกํากับดูแลของรัฐมนตรี
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสํานักงาน
ใหเปนไปตามหนาที่และอํานาจของสํานักงาน กฎหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ
นโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เพื่อการนี้ให
รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจสั่ ง ให เ ลขาธิ ก ารชี้ แจงข อ เท็ จ จริ ง แสดงความคิ ด เห็ น หรื อ
ทํารายงานเสนอ และมีอํานาจสั่งยับยั้งการกระทําของสํานักงานที่ขัดตอหนาที่
และอํานาจของสํานักงาน กฎหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ นโยบายและแผน
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินการของสํานักงานได (มาตรา ๔๐)
๕) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (หมวด ๓, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๔)
๕.๑) นโยบายและแผน (สวนที่ ๑, มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๔)
กํ า หนดให ก ารรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร ต  อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ความเปนเอกภาพและการบูรณาการในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ
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และหนวยงานเอกชน และตองสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และนโยบายและแผนแม บ ทที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษา
ความมั่ น คงของสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ ซึ่ ง การดํ า เนิ น การด า นการรั ก ษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร ตองมุง หมายเพือ่ สรางศักยภาพในการปองกัน รับมือ
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปกปอง
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศของประเทศ โดยนโยบายและแผนวาดวย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ตองมีเปาหมายและแนวทางอยางนอย
ดังตอไปนี้
(๑) การบูรณาการการจัดการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรของประเทศ
(๒) การสรางมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปองกัน
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร
(๓) การสร า งมาตรการในการปกป อ งโครงสร า งพื้ น ฐานสํ า คั ญ
ทางสารสนเทศของประเทศ
(๔) การประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(๕) การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูท เี่ กีย่ วกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(๖) การพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรทั้งภาครัฐและเอกชน
(๗) การสรางความตระหนักและความรูดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร
(๘) การพั ฒ นาระเบี ย บและกฎหมายเพื่ อ การรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร (มาตรา ๔๒)
ทั้งนี้ กําหนดให กมช. จัดทํานโยบายและแผนวาดวยการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรขนึ้ ตามแนวทางในขางตน เพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล และ
หนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศตามที่กําหนดไวในแผนวาดวย
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแผน
ดังกลาว (มาตรา ๔๓)
นอกจากนี้ ใหหนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล
และหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ จัดทําประมวลแนวทาง
ปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของแตละ
หนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนวาดวยการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
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ไซเบอรโดยเร็ว โดยประมวลแนวทางปฏิบตั ดิ า นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอรดังกลาว อยางนอยตองประกอบดวยเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) แผนการตรวจสอบและประเมิ น ความเสี่ ย งด า นการรั ก ษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรโดยผูต รวจประเมิน ผูต รวจสอบภายใน หรือผูต รวจสอบ
อิสระจากภายนอก อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๒) แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร
เพื่อประโยชนในการจัดทําประมวลแนวทางปฏิบัติดานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรดังกลาว กําหนดใหสํานักงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดทําประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานสําหรับให
หนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล หรือหนวยงานโครงสรางพืน้ ฐาน
สําคัญทางสารสนเทศนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําหรือนําไปใชเปนประมวล
แนวทางปฏิบตั ขิ องหนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล หรือหนวยงาน
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศของตน และในกรณีที่หนวยงานดังกลาว
ยังไมมีหรือมีแตไมครบถวนหรือไมสอดคลองกับประมวลแนวทางปฏิบัติและ
กรอบมาตรฐาน ใหนําประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดังกลาวไปใช
บังคับ (มาตรา ๔๔)
๕.๒) การบริหารจัดการ (สวนที่ ๒, มาตรา ๔๕ ถึงมาตรา ๔๗)
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล
และหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ มีหนาที่ปองกัน รับมือ
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและ
กรอบมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของแตละหนวยงาน
และจะตองดําเนินการใหเปนไปตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน
ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรดวย ในกรณีที่หนวยงานดังกลาว
ไม อ าจดํ า เนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ต ามได สํ า นั ก งานอาจให ค วามช ว ยเหลื อ
ดานบุคลากรหรือเทคโนโลยีแกหนวยงานนั้นตามที่รองขอได และในกรณี
ทีก่ ารปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมายนีต้ อ งอาศัยความรู ความเชีย่ วชาญ คณะกรรมการ
หรือ กกม. อาจมอบหมายใหเลขาธิการวาจางผูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
เฉพาะงานได (มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗)
๕.๓) โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ (สวนที่ ๓, มาตรา ๔๘ ถึง
มาตรา ๕๗)
๕.๓.๑) หนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
โครงสร า งพื้ น ฐานสํ า คั ญ ทางสารสนเทศเป น กิ จ การที่ มี
ความสําคัญตอความมัน่ คงของรัฐ ความมัน่ คงทางทหาร ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และความสงบเรียบรอยภายในประเทศ และเปนหนาทีข่ องสํานักงานในการสนับสนุน
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และใหความชวยเหลือในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอรที่กระทบหรือเกิดแกโครงสราง
พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ กฎหมายจึงกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศกําหนดลักษณะหนวยงานที่มีภารกิจหรือใหบริการในดานดังตอไปนี้
เปนหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
(๑) ดานความมั่นคงของรัฐ
(๒) ดานบริการภาครัฐที่สําคัญ
(๓) ดานการเงินการธนาคาร
(๔) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
(๕) ดานการขนสงและโลจิสติกส
(๖) ดานพลังงานและสาธารณูปโภค
(๗) ดานสาธารณสุข
(๘) ดานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติม
(มาตรา ๔๙)
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดลักษณะ
หนาที่และความรับผิดชอบของ “ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร” สําหรับหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
ดังกลาว เพื่อประสานงาน เฝาระวัง รับมือ และแกไขภัยคุกคามทางไซเบอร
โดยจะกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่มีความพรอม หรือหนวยงานควบคุม
หรือกํากับดูแลหนวยงานโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศนัน้ ๆ ทําหนาที่
ดังกลาวใหแกหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศทั้งหมดหรือ
บางสวนก็ได แตในกรณีที่มีขอสงสัยหรือขอโตแยงเกี่ยวกับลักษณะหนวยงาน
ที่มีภารกิจหรือใหบริการในดานที่ไดมีการประกาศดังกลาว กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด (มาตรา ๕๐)
นอกจากนี้ กํ า หนดให ห น ว ยงานโครงสร า งพื้ น ฐาน
สําคัญทางสารสนเทศแจงรายชื่อและขอมูลการติดตอของเจาของกรรมสิทธิ์
ผู  ค รอบครองคอมพิ ว เตอร และผู  ดู แ ลระบบคอมพิ ว เตอร ไ ปยั ง สํ า นั ก งาน
หน ว ยงานควบคุ ม หรื อ กํ า กั บ ดู แ ลของตน และหน ว ยงานภายใน ๓๐ วั น
นับแตวันที่คณะกรรมการประกาศ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัย
แลวแตกรณี โดยอยางนอยเจาของกรรมสิทธิ์ ผูครอบครองคอมพิวเตอร และ
ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรตองเปนบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของ
หน ว ยงานโครงสร า งพื้ น ฐานสํ า คั ญ ทางสารสนเทศนั้ น แต ใ นกรณี ที่ มี
การเปลีย่ นแปลงเจาของกรรมสิทธิ์ ผูค รอบครองคอมพิวเตอร และผูด แู ลระบบ
คอมพิ ว เตอร ก็ ใ ห แจ ง การเปลี่ ย นแปลงไปยั ง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งก อ น
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การเปลีย่ นแปลงลวงหนาไมนอ ยกวา ๗ วัน เวนแตมเี หตุจาํ เปนอันไมอาจกาวลวงได
ใหแจงโดยเร็ว (มาตรา ๕๑)
๕.๓.๒) การตรวจสอบมาตรฐานขั้ น ตํ่ า ในเรื่ อ งความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร
ในการดํ า เนิ น การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร
ของหนวยงานโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศ ให “หนวยงานควบคุมหรือ
กํ า กั บ ดู แ ล” ตรวจสอบมาตรฐานขั้ น ตํ่ า เรื่ อ งความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร
ของหนวยงานโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศทีอ่ ยูภ ายใตการกํากับควบคุมดูแล
ของตน หากพบวาหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศใดไมได
มาตรฐาน ก็ใหหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแลนัน้ รีบแจงใหหนวยงานโครงสราง
พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศที่ตํ่ากวามาตรฐานแกไขใหไดมาตรฐานโดยเร็ว หาก
หนวยงานโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศนัน้ ยังคงเพิกเฉยไมดาํ เนินการ
หรือไมดาํ เนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ก็ใหหนวยงานควบคุม
หรือกํากับดูแลสงเรือ่ งให กกม. พิจารณาโดยไมชกั ชา โดยหาก กกม. พิจารณา
แลวเห็นวา มีเหตุดังกลาวและอาจทําใหเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร ให กกม.
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนหนวยงานของรัฐ ใหแจงตอผูบริหารระดับ
สูงสุดของหนวยงานเพื่อใชอํานาจในทางบริหารสั่งการไปยังหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศนั้น เพื่อใหดําเนินการแกไข
จนไดมาตรฐานโดยเร็ว
(๒) กรณีเปนหนวยงานเอกชน ใหแจงไปยังผูบริหาร
ระดับสูงสุดของหนวยงาน ผูค รอบครองคอมพิวเตอร และผูด แู ลระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศนั้น เพื่อใหดําเนินการแกไข
จนไดมาตรฐานโดยเร็ว
ทั้งนี้ ใหเลขาธิการดําเนินการติดตามเพื่อใหเปนไปตาม
ความดังกลาวดวย (มาตรา ๕๓)
๕.๓.๓) การประเมินความเสีย่ งดานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร
กํ า หนดให ห น ว ยงานโครงสร า งพื้ น ฐานสํ า คั ญ
ทางสารสนเทศ ตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ไซเบอร โ ดยมี ผู  ต รวจประเมิ น รวมทั้งตองจั ด ให มี ก ารตรวจสอบ
ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรโดยผูตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ โดยผู  ต รวจสอบภายในหรื อ โดยผู  ต รวจสอบอิ ส ระภายนอก
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อยางนอยปละ ๑ ครัง้ โดยใหจดั สงผลสรุปรายงานการดําเนินการตอสํานักงานภายใน
๓๐ วันนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ (มาตรา ๕๔)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ กกม. เห็นวาการประเมินความเสี่ยง
ดานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร หรือการตรวจสอบดานความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอรนนั้ ไมเปนไปตามมาตรฐานตามรายงานของหนวยงานควบคุม
หรื อ กํ า กั บ ดู แ ล ให กกม. มีคําสั่งใหหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทาง
สารสนเทศนัน้ ดําเนินการประเมินความเสีย่ งใหมเพือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือ
ดําเนินการตรวจสอบในดานอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลตอโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศ
ได อยางไรก็ตาม หากในกรณีทหี่ นวยงานโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศ
จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรหรือ
การตรวจสอบดานความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรแลว แต กกม. เห็นวายังไมเปน
ไปตามมาตรฐาน ก็ให กกม. ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนหนวยงานของรัฐ ใหแจงตอผูบริหารระดับ
สูงสุดของหนวยงานเพือ่ ใชอาํ นาจในทางบริหาร สัง่ การไปยังหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศนัน้ เพือ่ ใหดาํ เนินการแกไขจนได
มาตรฐานโดยเร็ว
(๒) กรณีเปนหนวยงานเอกชน ใหแจงไปยังผูบริหาร
ระดับสูงสุดของหนวยงาน ผูค รอบครองคอมพิวเตอร และผูด แู ลระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศนั้น เพื่อใหดําเนินการแกไข
จนไดมาตรฐานโดยเร็ว
ทั้งนี้ ใหเลขาธิการดําเนินการติดตามเพื่อใหเปนไปตาม
ความดังกลาวดวย
๕.๓.๔) การเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอรหรือเหตุการณทเี่ กีย่ วกับ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
หน ว ยงานโครงสร า งพื้ น ฐานสํ า คั ญ ทางสารสนเทศ
ตองกําหนดใหมีกลไกหรือขั้นตอนเพื่อการเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอรหรือ
เหตุการณทเี่ กีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรทเี่ กีย่ วของกับโครงสรางพืน้ ฐาน
สําคัญทางสารสนเทศของตนตามมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยหนวยงานควบคุมหรือ
กํากับดูแล และตามประมวลแนวทางปฏิบัติ รวมถึงระบบมาตรการที่ใชแกปญหา
เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรที่คณะกรรมการหรือ กกม. กําหนด และ
ตองเขารวมการทดสอบสถานะความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร
ที่สํานักงานจัดขึ้น
๕.๓.๕) การรายงานเหตุภัยคุกคามทางไซเบอรของหนวยงาน
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
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เมื่อมีเหตุภัยคุกคามทางไซเบอรเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ตอระบบของหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ กําหนดให
หนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศรายงานตอสํานักงานและ
หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล และปฏิบัติการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร
ตามที่กําหนดในขอ ๕.๔) (มาตรา ๕๗)
๕.๔) การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร (สวนที่ ๔, มาตรา ๕๘ ถึง
มาตรา ๖๙)
๕.๔.๑) กรณีที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร
ในกรณีที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรตอ
ระบบสารสนเทศซึง่ อยูใ นความดูแลรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศใด กําหนดใหหนวยงานนั้นดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของ ขอมูลคอมพิวเตอร และระบบคอมพิวเตอร
ของหน ว ยงานนั้ น รวมถึ ง พฤติ ก ารณ แวดล อ มของตน เพื่ อ ประเมิ น ว า มี
ภัยคุกคามทางไซเบอรเกิดขึ้นหรือไม หากผลการตรวจสอบปรากฏวาเกิดหรือ
คาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรขนึ้ ใหดาํ เนินการปองกัน รับมือ และลดความเสีย่ ง
จากภัยคุกคามทางไซเบอรตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน
ดานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรของหนวยงานนัน้ และแจงไปยังสํานักงาน
และหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแลของตนโดยเร็ว หากหนวยงานหรือบุคคลใด
พบอุปสรรคหรือปญหาในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรของตน หนวยงานหรือบุคคลนั้นอาจรองขอความชวยเหลือไปยัง
สํานักงาน (มาตรา ๕๘)
ทั้งนี้ เมื่อปรากฏแกหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล หรือ
เมื่อหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแลไดรับแจงเหตุดังกลาว กําหนดใหหนวยงาน
ควบคุมหรือกํากับดูแล รวมกับหนวยงานตามขอ ๕.๓.๑) (มาตรา ๕๐) รวบรวม
ขอมูล ตรวจสอบ วิเคราะหสถานการณ และประเมินผลกระทบเกีย่ วกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร และดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศทีอ่ ยูใ นการควบคุมหรือกํากับ
ดูแลของตน และใหความรวมมือและประสานงานกับสํานักงาน ในการปองกัน
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร
(๒) แจงเตือนหนวยงานของรัฐและหนวยงานโครงสราง
พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศที่อยูในการควบคุมหรือกํากับดูแลของตน รวมทั้ง
หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแลหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานโครงสรางพืน้ ฐาน
สําคัญทางสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวของโดยเร็ว (มาตร ๕๘ และมาตรา ๕๙)

๑๐๙

พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๔.๒) ระดับของภัยคุกคาม
การพิจารณาเพือ่ ใชอาํ นาจในการปองกันภัยคุกคามทางไซเบอร
คณะกรรมการจะกําหนดลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร โดยแบงออกเปน
๓ ระดับ ดังตอไปนี้
(๑) ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับไมรายแรง หมายถึง
ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร ที่ มี ค วามเสี่ ย งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ถึ ง ระดั บ ที่ ทํ า ให ร ะบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญของประเทศ หรือการใหบริการ
ของรัฐดอยประสิทธิภาพลง
(๒) ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรง หมายถึง
ภัยคุกคามทีม่ ลี กั ษณะการเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สําคัญของการโจมตีระบบคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร หรือขอมูลคอมพิวเตอร โดยมุงหมายเพื่อโจมตีโครงสรางพื้นฐาน
สําคัญของประเทศ และการโจมตีดังกลาวมีผลทําใหระบบคอมพิวเตอร หรือ
โครงสรางสําคัญทางสารสนเทศทีเ่ กีย่ วของกับการใหบริการของโครงสรางพืน้ ฐาน
สําคัญของประเทศ ความมั่นคงของรัฐ ความสัมพันธระหวางประเทศ การปองกัน
ประเทศ เศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ หรือความสงบ
เรียบรอยของประชาชนเสียหายจนไมสามารถทํางานหรือใหบริการได
(๓) ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร ใ นระดั บ วิ ก ฤติ หมายถึ ง
ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับวิกฤติที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) เปนภัยคุกคามทางไซเบอรที่เกิดจากการโจมตี
ระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอรในระดับทีส่ งู ขึน้ กวาภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในระดับรายแรง โดยสงผลกระทบรุนแรงตอโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศของประเทศในลักษณะที่เปนวงกวาง จนทําใหการทํางาน
ของหนวยงานรัฐหรือการใหบริการของโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญของประเทศทีใ่ หกบั
ประชาชนลมเหลวทัง้ ระบบจนรัฐไมสามารถควบคุมการทํางานสวนกลางของระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐได หรือการใชมาตรการเยียวยาตามปกติในการแกไขปญหา
ภัยคุกคามไมสามารถแกไขปญหาไดและมีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปยังโครงสราง
พื้นฐานสําคัญอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งอาจมีผลทําใหบุคคลจํานวนมากเสียชีวิต
หรือระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอรจํานวนมากถูกทําลาย
เปนวงกวางในระดับประเทศ
(ข) เปนภัยคุกคามทางไซเบอรอันกระทบหรืออาจ
กระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
หรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน
หรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา

๑๑๐

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

การรบหรื อ การสงคราม ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งมี ม าตรการเร ง ด ว นเพื่ อ รั ก ษาไว ซึ่ ง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุข
ของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม
หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยาง
ฉุกเฉินและรายแรง (มาตรา ๖๐)
๕.๔.๓) อํานาจของ กกม. และเลขาธิการ กรณีเกิดหรือคาดวาจะเกิด
ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรง
ก. อํานาจของคณะกรรมการกํากับดูแลดานความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร (กกม.)
เมื่อปรากฏแก กกม. วาเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในระดับรายแรง ให กกม. ออกคําสัง่ ใหสาํ นักงานดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) รวบรวมขอมูล หรือพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ
ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ วิเคราะหสถานการณ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร
(๒) สนับสนุน ใหความชวยเหลือ และเขารวมในการปองกัน
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรที่เกิดขึ้น
(๓) ดําเนินการปองกันเหตุการณทเี่ กีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอรทเี่ กิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร เสนอแนะหรือสัง่ การใหใชระบบทีใ่ ชแกปญ
 หา
เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร รวมถึงการหาแนวทางตอบโตหรือการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(๔) สนับสนุนใหสาํ นักงาน และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ใหความชวยเหลือและเขารวมในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอรที่เกิดขึ้น
(๕) แจงเตือนภัยคุกคามทางไซเบอรใหทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้
ตามความจําเปนและเหมาะสมโดยคํานึงถึงสถานการณ ความรายแรง และผลกระทบ
จากภัยคุกคามทางไซเบอรนั้น
(๖) ใหความสะดวกในการประสานงานระหวางหนวยงาน
ของรัฐทีเ่ กีย่ วของและหนวยงานเอกชน เพือ่ จัดการความเสีย่ งและเหตุการณทเี่ กีย่ วกับ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (มาตรา ๖๑)

๑๑๑

พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข. อํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
โดยในการดําเนินการตามขอ ก. เพือ่ ประโยชนในการวิเคราะห
สถานการณและประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร กําหนดให
เลขาธิการสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) มี ห นั ง สื อ ขอความร ว มมื อ จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพือ่ มาใหขอ มูลภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมและตามสถานทีท่ กี่ าํ หนด หรือใหขอ มูล
เปนหนังสือเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร
(๒) มี ห นั ง สื อ ขอข อ มู ล เอกสาร หรื อ สํ า เนาข อ มู ล หรื อ
เอกสารซึ่งอยูในความครอบครองของผูอื่นอันเปนประโยชนแกการดําเนินการ
(๓) สอบถามบุคคลผูม คี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับขอเท็จจริง
และสถานการณที่มีความเกี่ยวพันกับภัยคุกคามทางไซเบอร
(๔) เข า ไปในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ห รื อ สถานประกอบการ
ที่เกี่ยวของหรือคาดวามีสวนเกี่ยวของกับภัยคุกคามทางไซเบอรของบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไดรับความยินยอมจากผูครอบครองสถานที่นั้น
ผูใ หขอ มูลดังกลาว ซึง่ กระทําโดยสุจริตยอมไดรบั การคุม ครอง
และไมถือวาเปนการละเมิดหรือผิดสัญญา (มาตรา ๖๒)
๕.๔.๔) การปองกัน รับมือ และลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร
ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อการปองกัน รับมือ และลด
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ให กกม. มีคําสั่งใหหนวยงานของรัฐ
ใหขอมูล สนับสนุนบุคลากรในสังกัด หรือใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่อยู
ในความครอบครองที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร โดย กกม.
ตองดูแลมิใหมกี ารใชขอ มูลทีไ่ ดมาในลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหาย และให
กกม. รับผิดชอบในคาตอบแทนบุคลากร คาใชจาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว โดยความที่กลาวมานี้ ใหนํามาใช
บังคับในการรองขอตอเอกชนโดยความยินยอมของเอกชนนั้นดวย (มาตรา ๖๓)
แตในกรณีที่เกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร
ซึ่งอยูในระดับรายแรง ให กกม. ดําเนินการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอรและดําเนินมาตรการที่จําเปน โดยใหมีหนังสือถึง
หนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรใหกระทําการ
หรือระงับการดําเนินการใด ๆ เพือ่ ปองกัน รับมือ และลดความเสีย่ งจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ กกม. กําหนด รวมทัง้
รวมกันบูรณาการในการดําเนินการเพื่อควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลที่เกิดจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอรนนั้ ไดอยางทันทวงที โดยใหเลขาธิการรายงานการดําเนินการ
ตอ กกม. อยางตอเนือ่ ง และเมือ่ ภัยคุกคามทางไซเบอรดงั กลาวสิน้ สุดลง ใหรายงาน
ผลการดําเนินการตอ กกม. โดยเร็ว (มาตรา ๖๔)

๑๑๒
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๕.๔.๕) การรั บ มื อ และบรรเทาความเสี ย หายจากภั ย คุ ก คาม
ทางไซเบอรในระดับรายแรง
ในการรั บ มื อ และบรรเทาความเสี ย หายจากภั ย คุ ก คาม
ทางไซเบอรในระดับรายแรง ให กกม. มีอํานาจออกคําสั่งเฉพาะเทาที่จําเปน
เพื่อปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรใหบุคคลผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ผูครอบครอง
ผูใชคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร หรือผูดูแลระบบคอมพิวเตอร ซึ่งมีเหตุ
อันเชือ่ ไดวา เปนผูเ กีย่ วของกับภัยคุกคามทางไซเบอร หรือไดรบั ผลกระทบจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรดาํ เนินการ ดังตอไปนี้
(๑) เฝาระวังคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรในชวง
ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง
(๒) ตรวจสอบคอมพิ ว เตอร ห รื อ ระบบคอมพิ ว เตอร
เพื่อหาขอบกพรองที่กระทบตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร วิเคราะห
สถานการณ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร
(๓) ดําเนินมาตรการแกไขภัยคุกคามทางไซเบอรเพือ่ จัดการ
ข อ บกพร อ งหรื อ กํ า จั ด ชุ ด คํ า สั่ ง ไม พึ ง ประสงค หรื อ ระงั บ บรรเทาภั ย คุ ก คาม
ทางไซเบอรที่ดําเนินการอยู
(๔) รั ก ษาสถานะของข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ห รื อ ระบบ
คอมพิวเตอรดวยวิธีการใด ๆ เพื่อดําเนินการทางนิติวิทยาศาสตรทางคอมพิวเตอร
(๕) เข า ถึ ง ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ห รื อ ระบบคอมพิ ว เตอร
หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของเฉพาะเทาที่จําเปน
เพื่อปองกันภัยคุกคามทางไซเบอร
ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ตองเขาถึงขอมูลตาม (๕)
ให กกม. มอบหมายใหเลขาธิการยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งให
เจาของกรรมสิทธิ์ ผูครอบครอง ผูใชคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร
หรือผูดูแลระบบคอมพิวเตอรดําเนินการตามคํารอง โดยคํารองที่ยื่นตอศาลนั้น
ตองระบุเหตุอนั ควรเชือ่ ไดวา บุคคลใดบุคคลหนึง่ กําลังกระทําหรือจะกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งที่กอใหเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรง โดยในการพิจารณา
คํารองใหยื่นเปนคํารองไตสวนคํารองฉุกเฉิน และใหศาลพิจารณาไตสวนโดยเร็ว
(มาตรา ๖๕)
๕.๔.๖) อํานาจของ กกม. ในการปฏิบัติการหรือสั่งใหพนักงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ เพื่อปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในระดับรายแรง
ในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในระดับรายแรง ให กกม. มีอํานาจปฏิบัติการหรือสั่งใหพนักงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการเฉพาะเทาที่จําเปนเพื่อปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรในเรื่อง
ดังตอไปนี้
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(๑) เข า ตรวจสอบสถานที่ โดยมี ห นั ง สื อ แจ ง ถึ ง เหตุ
อันสมควรไปยังเจาของหรือผูค รอบครองสถานทีเ่ พือ่ เขาตรวจสอบสถานทีน่ นั้ หากมี
เหตุอนั ควรเชือ่ ไดวา มีคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรทเี่ กีย่ วของกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร หรือไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร
(๒) เข า ถึ ง ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ระบบคอมพิ ว เตอร
หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร ทําสําเนาหรือสกัดคัดกรองขอมูล
สารสนเทศ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึง่ มีเหตุอนั ควรเชือ่ ไดวา เกีย่ วของ หรือไดรบั
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร
(๓) ทดสอบการทํ า งานของคอมพิ ว เตอร ห รื อ ระบบ
คอมพิวเตอรทมี่ เี หตุอนั ควรเชือ่ ไดวา เกีย่ วของ หรือไดรบั ผลกระทบจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร หรือถูกใชเพื่อคนหาขอมูลใด ๆ ที่อยูภายใน หรือใชประโยชน
จากคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรนั้น
(๔) ยึ ด หรื อ อายั ด คอมพิ ว เตอร ระบบคอมพิ ว เตอร
หรืออุปกรณใด ๆ เฉพาะเทาทีจ่ าํ เปนซึง่ มีเหตุอนั ควรเชือ่ ไดวา เกีย่ วของกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร เพือ่ การตรวจสอบหรือวิเคราะห ทัง้ นี้ ไมเกิน ๓๐ วัน เมือ่ ครบกําหนด
เวลาดังกลาวใหสงคืนคอมพิวเตอรหรืออุปกรณใด ๆ แกเจาของกรรมสิทธิ์หรือ
ผูครอบครองโดยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบหรือวิเคราะห
ในการดําเนินการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให กกม. ยืน่ คํารอง
ตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามคํารอง
โดยคํารองนั้น ตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งกําลังกระทําหรือ
จะกระทําการอยางใดอยางหนึง่ ทีก่ อ ใหเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรง
ในการพิจารณาคํารองใหยื่นเปนคํารองไตสวนคํารองฉุกเฉิน และใหศาลพิจารณา
ไตสวนโดยเร็ว (มาตรา ๖๖)
๕.๔.๗) กรณีเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับวิกฤติ
ในกรณีทเี่ กิดภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับวิกฤติ กําหนดให
เปนหนาที่และอํานาจของ “สภาความมั่นคงแหงชาติ” ในการดําเนินการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตามกฎหมายวาดวยสภาความมั่นคงแหงชาติและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ แตในกรณีที่เปนเหตุจําเปนเรงดวน และเปนภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในระดับวิกฤติ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหเลขาธิการมีอํานาจ
ดําเนินการไดทนั ทีเทาทีจ่ าํ เปน เพือ่ ปองกันและเยียวยาความเสียหายกอนลวงหนา
ไดโดยไมตองยื่นคํารองตอศาล แตหลังจากการดําเนินการดังกลาว ใหแจง
รายละเอียดการดําเนินการดังกลาวตอศาลที่มีเขตอํานาจทราบโดยเร็ว ในกรณี
รายแรงหรือวิกฤติเพื่อประโยชนในการปองกัน ประเมินผล รับมือ ปราบปราม

๑๑๔

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ระงับ และลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร ใหเลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการหรือ กกม. มีอํานาจขอขอมูลที่เปนปจจุบันและตอเนื่อง
จากผูที่เกี่ยวของกับภัยคุกคามทางไซเบอร โดยผูนั้นตองใหความรวมมือและให
ความสะดวกแกคณะกรรมการหรือ กกม. โดยเร็ว (มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘)
โดยผูที่ไดรับคําสั่งอันเกี่ยวกับการรับมือกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอรอาจอุทธรณคาํ สัง่ ไดเฉพาะทีเ่ ปนภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับไมรา ยแรง
เทานั้น (มาตรา ๖๙)
๖) บทกําหนดโทษ (หมวด ๔, มาตรา ๗๐ ถึงมาตรา ๗๗)
๖.๑) หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้เปดเผยหรือสงมอบ
ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับระบบ
คอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการที่ไดมาตามกฎหมายนี้ใหแกบุคคลใด
ผูใ ดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จํา
ทัง้ ปรับ แตความดังกลาวมิใหใชบงั คับกับการกระทําเพือ่ ประโยชนในการดําเนินคดี
กับผูกระทําความผิดตามกฎหมายนี้ หรือผูกระทําความผิดตามกฎหมายอื่น หรือ
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ (มาตรา ๗๐)
๖.๒) พนักงานเจาหนาทีต่ ามกฎหมายนีผ้ ใู ดกระทําโดยประมาทเปนเหตุ
ให ผู  อื่ น ล ว งรู  ข  อ มู ล คอมพิ ว เตอร ข อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร ข อ มู ล
ของผูใชบริการ หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรที่ไดมาตาม
กฎหมายนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๑)
๖.๓) ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ขอมูลของผูใ ชบริการ หรือขอมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับระบบคอมพิวเตอรทพี่ นักงาน
เจาหนาที่ไดมาตามกฎหมายนี้ และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใดโดยมิชอบ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา ๗๒)
๖.๔) หนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศใดไมรายงาน
เหตุภยั คุกคามทางไซเบอรตามขอ ๕.๓.๕) โดยไมมเี หตุอนั สมควร ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๗๓)
๖.๕) ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมสง
ขอมูลใหแกพนักงานเจาหนาทีต่ ามของขอ ๕.๔.๓) ข. (๑) หรือ (๒) โดยไมมเี หตุ
อันสมควร แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๗๔)

๑๑๕

พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๖) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ กกม. ตามขอ ๕.๔.๕) (๑)
และ (๒) โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
และปรับอีกไมเกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาทนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ กกม.
ออกคําสั่งใหปฏิบัติจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง และสําหรับผูใดที่ฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของ กกม. ตามขอ ๕.๔.๕) (๓) และ (๔) หรือไมปฏิบัติตาม
คําสั่งศาลตามขอ ๕.๔.๕) (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๕)
๖.๗) ผูใดขัดขวาง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ กกม. หรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามคําสั่งของ กกม. ตามขอ ๕.๔.๖) (๑) หรือไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งศาลตามขอ ๕.๔.๖) (๒)(๓) หรือ (๔) โดยไมมีเหตุอันสมควร
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
(มาตรา ๗๖)
๖.๘) ในกรณีทผี่ กู ระทําความผิดตามกฎหมายนีเ้ ปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทํา
ความผิ ด ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น เกิ ด จากการสั่ ง การหรื อ การกระทํ า ของกรรมการ
หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการ และละเวนไมสั่งการ
หรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย (มาตรา ๗๗)
๗) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๗๘ ถึงมาตรา ๘๓)
ใหดําเนินการจัดตั้งสํานักงานใหแลวเสร็จเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมาย
นี้ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แตในระหวางที่การดําเนินการ
จัดตั้งสํานักงานยังไมแลวเสร็จ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทําหนาที่สํานักงานตามกฎหมายนี้ และใหปลัดกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมทํ า หน า ที่ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการรั ก ษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติจนกวาจะมีการแตงตัง้ เลขาธิการตามกฎหมายนี้
(มาตรา ๘๐)
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การออกกฎกระทรวง ระเบี ย บ และประกาศ
ตามกฎหมายนีใ้ หดาํ เนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนบั แตวนั ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
หากไมสามารถดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการได
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๘๓)
หมายเหตุ :-

พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป

๑๑๖

