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๙๕

   หลักการและเหตุผล
โดยที่ในปจจุบันการใหบริการหรือการประยุกตใชเครือขายคอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ต โครงขายโทรคมนาคม หรือการใหบริการโดยปกติของดาวเทียม
มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรอันอาจกระทบตอความมั่นคงของรัฐ และ
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ  ดงันัน้ เพ่ือใหสามารถปองกัน หรือรับมอืกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอรไดอยางทันทวงที สมควรกําหนดลักษณะของภารกิจหรือ
บริการที่มีความสําคัญเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศทั้งหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานเอกชน ที่จะตองมีการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภยัคกุคามทางไซเบอร มใิหเกดิผลกระทบตอความมัน่คงในดานตาง ๆ  รวมทัง้
ใหมีหนวยงานเพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการประสานการปฏิบัติงานรวมกัน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ไมวาในสถานการณทั่วไปหรือสถานการณอันเปนภัยตอ
ความม่ันคงอยางรายแรงตลอดจนกําหนดใหมีแผนปฏิบัติการและมาตรการ
ดานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรอยางมเีอกภาพและตอเนือ่ง อันจะทาํให
การปองกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามที่สําคัญ

“การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร” หมายความวา มาตรการหรือ
การดําเนินการที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบตอความม่ันคงของรัฐ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบรอยภายใน
ประเทศ
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พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร 
 พ.ศ.  ๒๕๖๒

• ใหไว ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๒๐
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๙๖

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

“ภยัคกุคามทางไซเบอร” หมายความวา การกระทาํหรอืการดาํเนนิการใด ๆ  
โดยมิชอบโดยใชคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมไมพึงประสงค
โดยมุงหมายใหเกดิการประทษุรายตอระบบคอมพวิเตอร ขอมลูคอมพวิเตอร หรอื
ขอมูลอืน่ทีเ่กีย่วของ และเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึงทีจ่ะกอใหเกดิความเสียหายหรือ
สงผลกระทบตอการทํางานของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลอื่น
ที่เกี่ยวของ

“ไซเบอร” หมายความรวมถึง ขอมูลและการส่ือสารท่ีเกิดจากการให
บรกิารหรอืการประยกุตใชเครอืขายคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเนต็ หรอืโครงขาย
โทรคมนาคม รวมทั้งการใหบริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบเครือขาย
ที่คลายคลึงกันที่เชื่อมตอกันเปนการท่ัวไป

“เหตุการณท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร” หมายความวา 
เหตุการณทีเ่กิดจากการกระทําหรือการดําเนินการใด ๆ ทีม่ชิอบซ่ึงกระทําการผาน
ทางคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรซ่ึงอาจเกิดความเสียหายหรือผลกระทบ
ตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ของคอมพวิเตอร ขอมลูคอมพวิเตอร ระบบคอมพวิเตอร หรอืขอมลูอืน่ทีเ่กีย่วของ
กับระบบคอมพิวเตอร

“มาตรการที่ใชแกปญหาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร” 
หมายความวา การแกไขปญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรโดยใชบุคลากร 
กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยผานคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือบริการที่เก่ียวกับคอมพิวเตอรใด ๆ เพื่อสรางความมั่นใจและ
เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรของคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร 
ระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร

“โครงสรางพ้ืนฐานสาํคัญทางสารสนเทศ” หมายความวา คอมพิวเตอรหรอื
ระบบคอมพิวเตอรซึ่งหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนใชในกิจการของตน
ที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชน
สาธารณะ

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ

“เลขาธกิาร” หมายความวา เลขาธกิารคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ

“สาํนกังาน” หมายความวา สาํนักงานคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
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๙๗

๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๔)
กําหนดให “นายกรัฐมนตรี” รักษาการตามกฎหมายนี้ และใหมีอํานาจ

ออกประกาศและแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี ้
โดยประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

๓) คณะกรรมการ (หมวด ๑, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๒)
๓.๑) คณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแหงชาต ิ(สวนที ่๑, 

มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๑)
๓.๑.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
กําหนดใหมี “คณะกรรมการการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กมช.” และใหใชชื่อเปนภาษา
องักฤษวา National Cyber Security Committee” เรยีกโดยยอวา “NCSC”
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตําแหนง 
จํานวน ๖ คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน ๗ คน โดยใหเลขาธิการ
เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงต้ังพนักงานของสํานักงาน
เปนผูชวยเลขานุการไดไมเกิน ๒ คน สาํหรับกรรมการผูทรงคุณวฒุใินคณะกรรมการ
ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระไมได (มาตรา ๕ และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง)

๓.๑.๒) หนาที่และอํานาจของ “กมช.”
(๑) เสนอนโยบายและแผนวาดวยการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร ตอคณะรฐัมนตรเีพือ่ใหความเหน็ชอบ ซึง่ตองเปนไปตามแนวทางท่ีกาํหนด
ไวในขอ ๕.๑) 

(๒) กําหนดนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรสําหรับหนวยงานของรัฐ และหนวยงานโครงสราง
พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ

(๓) จดัทาํแผนปฏบิตักิารเพ่ือการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอรเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

(๔) กําหนดมาตรฐานและแนวทางสงเสริมพัฒนาระบบ
การใหบรกิารเก่ียวกบัการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร สรางมาตรฐานเก่ียวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึงสงเสริมการรับรอง
มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรใหกบัหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐาน
สําคัญทางสารสนเทศ หนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล และ
หนวยงานเอกชน
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๙๘

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๕) กาํหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะ
ความรูและความเชี่ยวชาญในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของ
พนกังานเจาหนาที ่เจาหนาทีข่องหนวยงานโครงสรางพืน้ฐานสาํคญัทางสารสนเทศ 
หนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล และหนวยงานเอกชน
ที่เกี่ยวของกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร

(๖) กําหนดกรอบการประสานความรวมมอืกบัหนวยงานอืน่
ทัง้ในประเทศและตางประเทศทีเ่ก่ียวของกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร

(๗) แตงตั้งและถอดถอนเลขาธิการ
(๘) มอบหมายการควบคุมและกํากับดูแล รวมถึงการออก

ขอกาํหนด วตัถปุระสงค หนาทีแ่ละอํานาจ และกรอบการดําเนินการดานการรักษา
ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอรใหหนวยงานควบคุมหรอืกาํกบัดแูล หนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ

(๙)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายและแผน
วาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร แผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรตามท่ี
บัญญัติไวในกฎหมายนี้

(๑๐) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร

(๑๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดใหมหีรือปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร

(๑๒) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรทีม่ผีลกระทบอยางมีนยัสาํคัญหรือแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรใหคณะรัฐมนตรีทราบ

(๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๙)    

๓.๒) คณะกรรมการกาํกับดูแลดานความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร (สวนที ่๒, 
มาตรา ๑๒  ถึงมาตรา ๑๙)

๓.๒.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแล
ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

ในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
ตามขอ ๓.๑.๒) กาํหนดใหม ี“คณะกรรมการกํากับดูแลดานความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร” เรียกโดยยอวา “กกม.” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล

95-116-MAC6.indd   9895-116-MAC6.indd   98 10/29/20   11:11 AM10/29/20   11:11 AM



แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๙๙

เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม เปนประธานกรรมการ มกีรรมการโดยตําแหนง จาํนวน ๑๓ คน
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน ๔ คน โดยใหเลขาธิการเปนกรรมการ
และเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตัง้พนักงานของสํานักงานเปนผูชวยเลขานุการ
ไดไมเกิน ๒ คน (มาตรา ๑๒)  

๓.๒.๒) หนาที่และอํานาจของ กกม.
(๑) ติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนตาม

ขอ ๓.๑.๒) (๑) และขอ ๕.๑)
(๒) ดแูลและดําเนินการเพ่ือรบัมอืกบัภยัคกุคามทางไซเบอร

ในระดับรายแรง
(๓) กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยประสานการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร แห งชาติ  และการเผชิญเหตุ
และนิติวิทยาศาสตรทางคอมพิวเตอร

(๔) กําหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน
ด านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร   รวมท้ังกําหนดมาตรการ
ในการประเมินความเสี่ยง การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร 
เมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอรหรือเหตุการณที่สงผลกระทบหรืออาจกอใหเกิด
ผลกระทบหรอืความเสยีหายอยางมนัียสาํคญัหรอือยางรายแรงตอระบบสารสนเทศ
ของประเทศ

(๕) กําหนดหนาที่ของหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศ และหนาที่ของหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล 

(๖) กําหนดระดับของภัยคุกคามทางไซเบอร พรอมท้ัง
รายละเอียดของมาตรการปองกัน รบัมอืประเมิน ปราบปราม และระงับภยัคกุคาม
ทางไซเบอรในแตละระดับเสนอตอคณะกรรมการ

(๗ ) วิ เคราะห สถานการณ และประเมินผลกระทบ
จากภยัคุกคามทางไซเบอร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการ เมื่อมีหรือ
คาดวาจะมีภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรงขึ้น (มาตรา ๑๓)

(๘) แตงต้ังคณะอนกุรรมการเพือ่ปฏบิติัการอยางใดอยางหนึง่
ตามที่ กกม. มอบหมาย (มาตรา ๑๖)  

๔) สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
(หมวด ๒, มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๔๐)

๔.๑) การจัดตั้งสาํนักงาน
กําหนดใหมี “สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ” เปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล และ
ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือ
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๑๐๐

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน โดยกิจการ
ของสาํนักงานไมอยูภายใตบงัคบัแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทน
ไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
ประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน (มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑)

๔.๒) หนาท่ีและอํานาจของสํานักงานตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
ใหสาํนกังานรบัผดิชอบงานธรุการ งานวชิาการ งานการประชมุ และงาน

เลขานุการของคณะกรรมการ และ กกม. และใหมหีนาทีแ่ละอํานาจดงัตอไปนีด้วย
(๑) เสนอแนะและสนับสนุนในการจัดทํานโยบายและแผนวาดวย

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร และแผนปฏิบตักิารเพ่ือการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอรตามขอ ๓.๑.๒) ตอคณะกรรมการ

(๒) จัดทาํประมวลแนวทางปฏิบตัแิละกรอบมาตรฐานดานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรตามขอ ๓.๒.๒) (๔) เสนอตอ กกม. เพือ่ใหความเห็นชอบ

(๓) ประสานงานการดําเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภยั
ไซเบอรของหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคญัทางสารสนเทศในเร่ืองการตรวจสอบ
มาตรฐานขัน้ตํา่ตามขอ ๕.๓.๒) และในเรือ่งการประเมนิความเสีย่งตามขอ ๕.๓.๓) 

(๔) ประสานงานและใหความร วมมือในการตั้งศูนย ประสาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรในประเทศและตางประเทศ
ในสวนทีเ่กีย่วของกบัเหตกุารณทีเ่ก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร และกําหนด
มาตรการที่ใชแกปญหาเพื่อรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร

(๕) ดําเนินการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชน
ในการตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ

(๖) เฝาระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร ติดตาม 
วิเคราะหและประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร และการแจงเตือน
เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร

(๗) ปฏบิตักิาร ประสานงาน สนับสนนุ และใหความชวยเหลอื หนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนวาดวยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร และ
มาตรการปองกนั รบัมอื และลดความเส่ียงจากภยัคุกคามทางไซเบอร หรอืตามคาํสัง่
ของคณะกรรมการ

(๘) ดาํเนนิการและใหความรวมมอืหรอืชวยเหลอืในการปองกนั รบัมอื 
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร
ที่กระทบหรือเกิดแกโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๐๑

(๙) เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร รวมถึงการสรางความตระหนักดานสถานการณเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอรรวมกันเพื่อใหมีการดําเนินการเชิงปฏิบัติการที่มีลักษณะ
บูรณาการและเปนปจจุบัน

(๑๐) เปนศนูยกลางในการรวบรวมและวิเคราะหขอมลูดานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรของประเทศ รวมทั้งเผยแพรขอมูลที่เก่ียวของกับ
ความเส่ียงและเหตุการณดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรใหแกหนวยงานของรัฐ
และหนวยงานเอกชน

(๑๑) เปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
เกีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรของหนวยงานของรฐัและหนวยงาน
เอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ

(๑๒ ) ทําความตกลงและร วมมือกับองค การหรือหน วยงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศในกิจการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามหนาที่
และอํานาจของสํานักงาน เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

(๑๓) ศึกษาและวิจัยขอมูลที่จําเปนสําหรับการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร เพือ่จดัทาํขอเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการดานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร รวมท้ังดําเนินการอบรมและฝกซอมการรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจํา

(๑๔) สงเสรมิ สนับสนุน และดาํเนินการในการเผยแพรความรูเกีย่วกบั
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ตลอดจนดําเนินการฝกอบรมเพื่อยกระดับ
ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร

(๑๕) รายงานความคืบหนาและสถานการณเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายนี ้รวมทัง้ปญหาและอปุสรรค เสนอตอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาดาํเนนิการ

(๑๖) ปฏิบัติงานอื่นใดอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรของประเทศตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตาม (๖) 
ใหสํานักงานจัดต้ัง “ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอรแหงชาติ” ขึ้นเปนหนวยงานภายในสํานักงาน และใหมีหนาที่
และอํานาจตามที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา ๒๒)   
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๑๐๒

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔ .๓) คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

๔.๓.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
ใหมี “คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร” เรียกโดยยอวา “กบส.” เพ่ือดูแลงาน
ดานกิจการบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนประธานกรรมการ มีกรรมการ
โดยตําแหนง จํานวน 4 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน ๖ คน 
เปนกรรมการ โดยใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการ
แต งตั้ งพนักงานของสํา นักงานเป นผู ช  วยเลขานุการได  ไม  เ กิน ๒ คน 
สําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิน้ัน ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป 
(มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง) 

๔.๓.๒) หนาที่และอํานาจของ กบส.
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบ

แผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒) ออกขอบงัคับวาดวยการจดัองคกร การเงนิ การบรหิาร

งานบุคคล การบริหารงานทั่วไป การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้ง
การสงเคราะหและสวัสดิการตาง ๆ ของสํานักงาน

(๓) อนุมัติแผนการใชจายเงินและงบประมาณรายจาย
ประจําปของสํานักงาน

(๔)  ควบคุมการบริหารงานและการดําเนินการของสํานักงาน
และเลขาธิการ ใหเปนไปตามกฎหมายน้ีและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ

(๕) วินิจฉัยคําสั่งทางปกครองของเลขาธิการในสวน
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงาน

(๖) ประเมินผลการดําเนินงานของสํานกังานและการปฏิบตังิาน
ของเลขาธิการ

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน
กําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของ กบส. หรือตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ทั้ ง น้ี ในการปฏิบัติงานดังกล าว กบส .  อาจแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา เสนอแนะ หรือกระทําการอยางหน่ึงอยางใด
ตามที่ กบส. มอบหมายได (มาตรา ๒๗)  

๔.๔) เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
แหงชาติ

กําหนดใหสํานักงานมี “เลขาธิการคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ” รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๐๓

และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ ๔ ป โดยเลขาธกิารซึง่พนจากตาํแหนงตามวาระอาจไดรบัการแตงตัง้อกีได 
แตตองไมเกิน ๒ วาระ และภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ กกม. 
และ กบส. เลขาธิการตองดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการ กกม. และ 
กบส. ภายใตหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้

(๑) บริหารงานของสํานักงานให เกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ
ของสํานักงาน และตามนโยบายและแผนวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร แผนปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร นโยบายของ
คณะรฐัมนตรแีละคณะกรรมการ และขอบงัคบั นโยบาย มต ิและประกาศของ กบส.

(๒) วางระเบียบภายใตนโยบายของคณะกรรมการและ กกม. 
โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี และขอบังคับ นโยบาย 
มต ิและประกาศที่คณะกรรมการและ กกม. กําหนด

(๓) เปนผู บังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางของสํานักงานตามขอบังคับ
ของ กบส. และระเบียบของสํานักงาน

(๔)  แตงตั้งรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ เพือ่เปนผูชวยปฏิบตังิานของเลขาธิการตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย

(๕)  บรรจุ แตงตัง้ เลือ่น ลด ตดัเงนิเดอืนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย
พนักงานและลูกจางของสํานักงาน ตลอดจนใหพนักงานและลกูจางของสํานักงาน
ออกจากตําแหนง ตามขอบังคับของ กบส. และระเบียบของสํานักงาน

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามขอบังคับ นโยบาย มติ หรือประกาศ
ของ กบส. หรือ กกม. 

๔.๕) การกํากับดูแลของรัฐมนตรี
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสํานักงาน

ใหเปนไปตามหนาที่และอํานาจของสํานักงาน กฎหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ 
นโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เพื่อการน้ีให
รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหเลขาธิการช้ีแจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือ
ทํารายงานเสนอ และมีอํานาจส่ังยับยั้งการกระทําของสํานักงานท่ีขัดตอหนาท่ี
และอํานาจของสํานักงาน กฎหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ นโยบายและแผน
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ ตลอดจนส่ังสอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินการของสํานักงานได (มาตรา ๔๐)  

๕) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (หมวด ๓, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๔)
๕.๑) นโยบายและแผน (สวนที่ ๑, มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๔) 

กําหนดใหการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตองคํานึงถึง
ความเปนเอกภาพและการบูรณาการในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ
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๑๐๔

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และหนวยงานเอกชน และตองสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแมบทที่เก่ียวกับการรักษา
ความม่ันคงของสภาความม่ันคงแหงชาติ ซึ่งการดําเนินการดานการรักษา
ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร ตองมุงหมายเพ่ือสรางศกัยภาพในการปองกนั รบัมอื 
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปกปอง
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศของประเทศ โดยนโยบายและแผนวาดวย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ตองมีเปาหมายและแนวทางอยางนอย
ดังตอไปนี้

(๑) การบูรณาการการจัดการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรของประเทศ

(๒) การสรางมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปองกัน 
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร

(๓) การสรางมาตรการในการปกปองโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศของประเทศ

(๔) การประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร

(๕) การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูทีเ่ก่ียวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

(๖) การพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรทั้งภาครัฐและเอกชน

(๗) การสรางความตระหนักและความรูดานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร

(๘) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร (มาตรา ๔๒)

ทั้งนี้ กําหนดให กมช. จัดทํานโยบายและแผนวาดวยการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรขึน้ตามแนวทางในขางตน เพือ่เสนอคณะรฐัมนตรี
ใหความเห็นชอบ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล และ
หนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศตามท่ีกําหนดไวในแผนวาดวย
การรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ดาํเนนิการใหเปนไปตามนโยบายและแผน
ดังกลาว (มาตรา ๔๓)

นอกจากน้ี ใหหนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล 
และหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ จัดทําประมวลแนวทาง
ปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรของแตละ
หนวยงานใหสอดคลองกบันโยบายและแผนวาดวยการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๐๕

ไซเบอรโดยเร็ว โดยประมวลแนวทางปฏบัิติดานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอรดังกลาว อยางนอยตองประกอบดวยเรื่อง ดังตอไปนี้

(๑) แผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรโดยผูตรวจประเมิน ผูตรวจสอบภายใน หรอืผูตรวจสอบ
อิสระจากภายนอก อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

(๒) แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร
เพื่อประโยชนในการจัดทําประมวลแนวทางปฏิบัติดานการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรดังกลาว กําหนดใหสํานักงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดทําประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานสําหรับให
หนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรอืกาํกบัดแูล หรอืหนวยงานโครงสรางพืน้ฐาน
สําคัญทางสารสนเทศนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําหรือนําไปใชเปนประมวล
แนวทางปฏิบัตขิองหนวยงานของรัฐ หนวยงานควบคุมหรือกาํกบัดแูล หรอืหนวยงาน
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
ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรดวย ในกรณีที่หนวยงานดังกลาว
ไมอาจดําเนินการหรือปฏิบัติตามได สํานักงานอาจใหความชวยเหลือ
ดานบุคลากรหรือเทคโนโลยีแกหนวยงานนั้นตามที่รองขอได และในกรณี
ทีก่ารปฏิบตัหินาทีต่ามกฎหมายน้ีตองอาศัยความรู ความเช่ียวชาญ คณะกรรมการ
หรือ กกม. อาจมอบหมายใหเลขาธิการวาจางผูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
เฉพาะงานได (มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗) 

๕.๓) โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ (สวนที่ ๓, มาตรา ๔๘ ถึง
มาตรา ๕๗)

๕.๓.๑) หนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศเปนกิจการท่ีมี

ความสาํคญัตอความมัน่คงของรัฐ ความมัน่คงทางทหาร ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
และความสงบเรียบรอยภายในประเทศ และเปนหนาทีข่องสํานกังานในการสนับสนุน
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๑๐๖

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และใหความชวยเหลือในการปองกัน รับมือ และลดความเส่ียงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอรที่กระทบหรือเกิดแกโครงสราง
พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ กฎหมายจึงกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศกําหนดลักษณะหนวยงานท่ีมีภารกิจหรือใหบริการในดานดังตอไปนี้ 
เปนหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ

(๑) ดานความม่ันคงของรัฐ
(๒) ดานบริการภาครัฐที่สําคัญ
(๓) ดานการเงินการธนาคาร
(๔) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
(๕) ดานการขนสงและโลจิสติกส
(๖) ดานพลังงานและสาธารณูปโภค
(๗) ดานสาธารณสุข
(๘) ดานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

(มาตรา ๔๙)
ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดลักษณะ 

หนาที่และความรับผิดชอบของ “ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร” สําหรับหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ
ดังกลาว เพ่ือประสานงาน เฝาระวัง รับมือ และแกไขภัยคุกคามทางไซเบอร
โดยจะกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่มีความพรอม หรือหนวยงานควบคุม 
หรอืกํากับดแูลหนวยงานโครงสรางพืน้ฐานสาํคญัทางสารสนเทศนัน้ ๆ  ทาํหนาที่
ดังกลาวใหแกหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศท้ังหมดหรือ
บางสวนก็ได แตในกรณีที่มีขอสงสัยหรือขอโตแยงเก่ียวกับลักษณะหนวยงาน
ที่มีภารกิจหรือใหบริการในดานท่ีไดมีการประกาศดังกลาว กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด (มาตรา ๕๐)

นอกจากน้ี กําหนดใหหนวยงานโครงสรางพื้นฐาน
สําคัญทางสารสนเทศแจงรายช่ือและขอมูลการติดตอของเจาของกรรมสิทธ์ิ 
ผู ครอบครองคอมพิวเตอร และผูดูแลระบบคอมพิวเตอรไปยังสํานักงาน 
หนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแลของตน และหนวยงานภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่คณะกรรมการประกาศ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัย 
แลวแตกรณี โดยอยางนอยเจาของกรรมสิทธิ์ ผูครอบครองคอมพิวเตอร และ
ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรตองเปนบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของ
หน วยงานโครงสร าง พ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศน้ัน แต ในกรณีที่มี
การเปล่ียนแปลงเจาของกรรมสิทธ์ิ ผูครอบครองคอมพิวเตอร และผูดแูลระบบ
คอมพิวเตอร ก็ใหแจงการเปลี่ยนแปลงไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของกอน
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๐๗

การเปลีย่นแปลงลวงหนาไมนอยกวา ๗ วนั เวนแตมเีหตจุาํเปนอนัไมอาจกาวลวงได
ใหแจงโดยเร็ว (มาตรา ๕๑)

๕.๓.๒) การตรวจสอบมาตรฐานข้ันตํ่าในเร่ืองความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร

ในการดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ของหนวยงานโครงสรางพืน้ฐานสาํคญัทางสารสนเทศ ให “หนวยงานควบคมุหรือ
กํากับดูแล” ตรวจสอบมาตรฐานข้ันต่ําเรื่องความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร
ของหนวยงานโครงสรางพืน้ฐานสาํคญัทางสารสนเทศทีอ่ยูภายใตการกาํกบัควบคมุดแูล
ของตน หากพบวาหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศใดไมได
มาตรฐาน กใ็หหนวยงานควบคุมหรอืกาํกบัดแูลนัน้รบีแจงใหหนวยงานโครงสราง
พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศที่ตํ่ากวามาตรฐานแกไขใหไดมาตรฐานโดยเร็ว หาก
หนวยงานโครงสรางพืน้ฐานสาํคญัทางสารสนเทศนัน้ยงัคงเพกิเฉยไมดาํเนนิการ 
หรือไมดาํเนนิการใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด กใ็หหนวยงานควบคมุ
หรอืกาํกบัดแูลสงเรือ่งให กกม. พจิารณาโดยไมชกัชา โดยหาก กกม. พจิารณา
แลวเห็นวา มีเหตุดังกลาวและอาจทําใหเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร ให กกม. 
ดําเนินการ ดังตอไปนี้

(๑) กรณีเปนหนวยงานของรัฐ ใหแจงตอผูบริหารระดับ
สูงสุดของหนวยงานเพ่ือใชอํานาจในทางบริหารสั่งการไปยังหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศน้ัน เพื่อใหดําเนินการแกไข
จนไดมาตรฐานโดยเร็ว

(๒) กรณีเปนหนวยงานเอกชน ใหแจงไปยังผูบริหาร
ระดับสูงสุดของหนวยงาน ผูครอบครองคอมพิวเตอร และผูดแูลระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศนั้น เพื่อใหดําเนินการแกไข
จนไดมาตรฐานโดยเร็ว

ทั้งนี้ ใหเลขาธิการดําเนินการติดตามเพ่ือใหเปนไปตาม
ความดังกลาวดวย (มาตรา ๕๓)

๕.๓.๓) การประเมนิความเสีย่งดานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร

กํ าหนดให หน วยงานโครงสร  างพื้ นฐานสํ าคัญ
ทางสารสนเทศ ตองจัดใหมีการประเมินความเส่ียงดานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอรโดยมีผู ตรวจประเมิน รวมท้ังตองจัดใหมีการตรวจสอบ
ดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรโดยผูตรวจสอบดานความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ โดยผู ตรวจสอบภายในหรือโดยผู ตรวจสอบอิสระภายนอก 
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๑๐๘

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อยางนอยปละ ๑ ครัง้ โดยใหจดัสงผลสรุปรายงานการดําเนินการตอสาํนกังานภายใน 
๓๐ วันนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ (มาตรา ๕๔)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ กกม. เห็นวาการประเมินความเสี่ยง
ดานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร หรอืการตรวจสอบดานความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอรนัน้ ไมเปนไปตามมาตรฐานตามรายงานของหนวยงานควบคมุ
หรือกํากับดูแล ให กกม. มีคําสั่งใหหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทาง
สารสนเทศน้ันดําเนินการประเมินความเส่ียงใหมเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือ
ดําเนนิการตรวจสอบในดานอ่ืน ๆ  ทีม่ผีลตอโครงสรางพ้ืนฐานสาํคญัทางสารสนเทศ
ได อยางไรก็ตาม หากในกรณีท่ีหนวยงานโครงสรางพืน้ฐานสําคัญทางสารสนเทศ
จัดใหมีการประเมินความเส่ียงดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรหรือ
การตรวจสอบดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแลว แต กกม. เห็นวายังไมเปน
ไปตามมาตรฐาน ก็ให กกม. ดําเนินการ ดังตอไปนี้

(๑) กรณีเปนหนวยงานของรัฐ ใหแจงตอผูบริหารระดับ
สงูสดุของหนวยงานเพ่ือใชอาํนาจในทางบริหาร สัง่การไปยังหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศน้ัน เพ่ือใหดาํเนินการแกไขจนได
มาตรฐานโดยเร็ว

(๒) กรณีเปนหนวยงานเอกชน ใหแจงไปยังผูบริหาร
ระดบัสงูสดุของหนวยงาน ผูครอบครองคอมพวิเตอร และผูดแูลระบบคอมพวิเตอร
ของหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศนั้น เพื่อใหดําเนินการแกไข
จนไดมาตรฐานโดยเร็ว

ทั้งน้ี ใหเลขาธิการดําเนินการติดตามเพื่อใหเปนไปตาม
ความดังกลาวดวย

๕.๓.๔) การเฝาระวงัภยัคกุคามทางไซเบอรหรอืเหตกุารณทีเ่กีย่วกบั
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร

หนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ
ตองกําหนดใหมีกลไกหรือขั้นตอนเพ่ือการเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอรหรือ
เหตุการณทีเ่กีย่วกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรทีเ่กีย่วของกับโครงสรางพ้ืนฐาน
สําคัญทางสารสนเทศของตนตามมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยหนวยงานควบคุมหรือ
กํากับดูแล และตามประมวลแนวทางปฏิบัติ รวมถึงระบบมาตรการที่ใชแกปญหา
เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรที่คณะกรรมการหรือ กกม. กําหนด และ
ตองเขารวมการทดสอบสถานะความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร
ที่สํานักงานจัดขึ้น 

๕.๓.๕) การรายงานเหตุภัยคุกคามทางไซเบอรของหนวยงาน
โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๐๙

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

ระบบสารสนเทศซึง่อยูในความดแูลรบัผดิชอบของหนวยงานของรฐัหรอืหนวยงาน
โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศใด กําหนดใหหนวยงานน้ันดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูลท่ีเกี่ยวของ ขอมูลคอมพิวเตอร และระบบคอมพิวเตอร
ของหนวยงานน้ัน รวมถึงพฤติการณแวดลอมของตน เพื่อประเมินวามี
ภัยคุกคามทางไซเบอรเกิดขึ้นหรือไม หากผลการตรวจสอบปรากฏวาเกิดหรือ
คาดวาจะเกดิภยัคุกคามทางไซเบอรขึน้ ใหดาํเนนิการปองกนั รบัมือ และลดความเสีย่ง
จากภัยคุกคามทางไซเบอรตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน
ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรของหนวยงานนัน้ และแจงไปยงัสาํนกังาน
และหนวยงานควบคมุหรอืกํากับดแูลของตนโดยเรว็ หากหนวยงานหรอืบคุคลใด
พบอุปสรรคหรือปญหาในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคกุคาม
ทางไซเบอรของตน หนวยงานหรือบุคคลนั้นอาจรองขอความชวยเหลือไปยัง
สํานักงาน (มาตรา ๕๘)

ทั้งนี้ เมื่อปรากฏแกหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแล หรือ
เมื่อหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแลไดรับแจงเหตุดังกลาว กําหนดใหหนวยงาน
ควบคุมหรือกํากับดูแล รวมกับหนวยงานตามขอ ๕.๓.๑) (มาตรา ๕๐) รวบรวม
ขอมูล ตรวจสอบ วเิคราะหสถานการณ และประเมินผลกระทบเก่ียวกับภัยคกุคาม
ทางไซเบอร และดําเนินการดังตอไปนี้

(๑) สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกหนวยงานของรัฐ
หรอืหนวยงานโครงสรางพืน้ฐานสาํคญัทางสารสนเทศทีอ่ยูในการควบคมุหรอืกาํกบั
ดูแลของตน และใหความรวมมือและประสานงานกับสํานักงาน ในการปองกัน 
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร

(๒) แจงเตือนหนวยงานของรัฐและหนวยงานโครงสราง
พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศที่อยูในการควบคุมหรือกํากับดูแลของตน รวมทั้ง
หนวยงานควบคมุหรอืกํากับดแูลหนวยงานของรฐัหรอืหนวยงานโครงสรางพืน้ฐาน
สําคัญทางสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวของโดยเร็ว (มาตร ๕๘ และมาตรา ๕๙) 
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๑๑๐

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๔.๒) ระดับของภัยคุกคาม
การพิจารณาเพ่ือใชอาํนาจในการปองกันภยัคกุคามทางไซเบอร

คณะกรรมการจะกําหนดลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร โดยแบงออกเปน  
๓ ระดับ ดังตอไปนี้

(๑) ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับไมรายแรง หมายถึง 
ภัยคุกคามทางไซเบอรที่มีความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญถึงระดับท่ีทําใหระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศ หรือการใหบรกิาร
ของรัฐดอยประสิทธิภาพลง

(๒) ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรง หมายถึง 
ภยัคุกคามท่ีมลีกัษณะการเพิม่ข้ึนอยางมนียัสาํคัญของการโจมตรีะบบคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร หรือขอมูลคอมพิวเตอร โดยมุงหมายเพื่อโจมตีโครงสรางพื้นฐาน
สําคัญของประเทศ และการโจมตีดังกลาวมีผลทําใหระบบคอมพิวเตอร หรือ
โครงสรางสําคญัทางสารสนเทศท่ีเกีย่วของกบัการใหบรกิารของโครงสรางพืน้ฐาน
สําคัญของประเทศ ความมั่นคงของรัฐ ความสัมพันธระหวางประเทศ การปองกัน
ประเทศ เศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ หรือความสงบ
เรียบรอยของประชาชนเสียหายจนไมสามารถทํางานหรือใหบริการได

(๓) ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับวิกฤติ หมายถึง 
ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับวิกฤติที่มีลักษณะ ดังตอไปน้ี

(ก) เปนภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีเกิดจากการโจมตี
ระบบคอมพวิเตอร คอมพวิเตอร ขอมลูคอมพวิเตอรในระดบัท่ีสงูขึน้กวาภยัคุกคาม
ทางไซเบอรในระดับรายแรง โดยสงผลกระทบรุนแรงตอโครงสรางพืน้ฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศของประเทศในลักษณะท่ีเปนวงกวาง จนทําใหการทํางาน
ของหนวยงานรัฐหรอืการใหบริการของโครงสรางพืน้ฐานสําคัญของประเทศทีใ่หกับ
ประชาชนลมเหลวทัง้ระบบจนรฐัไมสามารถควบคมุการทาํงานสวนกลางของระบบ
คอมพิวเตอรของรัฐได หรือการใชมาตรการเยียวยาตามปกติในการแกไขปญหา
ภัยคุกคามไมสามารถแกไขปญหาไดและมีความเสี่ยงท่ีจะลุกลามไปยังโครงสราง
พื้นฐานสําคัญอื่น ๆ ของประเทศ ซ่ึงอาจมีผลทําใหบุคคลจํานวนมากเสียชีวิต 
หรือระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอรจํานวนมากถูกทําลาย
เปนวงกวางในระดับประเทศ

(ข) เปนภัยคุกคามทางไซเบอรอันกระทบหรืออาจ
กระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
หรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน 
หรือมีการกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๑๑

การรบหรือการสงคราม ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุข
ของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม 
หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยาง
ฉุกเฉินและรายแรง (มาตรา ๖๐)

๕.๔.๓) อาํนาจของ กกม. และเลขาธิการ กรณีเกดิหรือคาดวาจะเกิด
ภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรง

ก. อํานาจของคณะกรรมการกํากับดูแลดานความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร (กกม.)

เมื่อปรากฏแก กกม. วาเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในระดบัรายแรง ให กกม. ออกคําสัง่ใหสาํนกังานดําเนนิการ ดงัตอไปนี้

(๑) รวบรวมขอมูล หรือพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ
ทีเ่กีย่วของเพ่ือวเิคราะหสถานการณ และประเมินผลกระทบจากภัยคกุคามทางไซเบอร

(๒) สนับสนุน ใหความชวยเหลือ และเขารวมในการปองกัน 
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรที่เกิดขึ้น

(๓) ดาํเนนิการปองกนัเหตกุารณทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอรทีเ่กดิจากภยัคกุคามทางไซเบอร เสนอแนะหรอืสัง่การใหใชระบบทีใ่ชแกปญหา
เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร รวมถึงการหาแนวทางตอบโตหรือการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

(๔) สนับสนุนใหสาํนักงาน และหนวยงานทีเ่ก่ียวของทัง้ภาครฐั
และเอกชน ใหความชวยเหลือและเขารวมในการปองกัน รับมือ และลดความเส่ียง
จากภัยคุกคามทางไซเบอรที่เกิดขึ้น

(๕) แจงเตือนภัยคุกคามทางไซเบอรใหทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี ้
ตามความจาํเปนและเหมาะสมโดยคาํนงึถงึสถานการณ ความรายแรง และผลกระทบ
จากภัยคุกคามทางไซเบอรนั้น

(๖) ใหความสะดวกในการประสานงานระหวางหนวยงาน
ของรฐัทีเ่กีย่วของและหนวยงานเอกชน เพือ่จดัการความเสีย่งและเหตกุารณท่ีเกีย่วกบั
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (มาตรา ๖๑)  
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๑๑๒

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข. อํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ

โดยในการดาํเนนิการตามขอ ก. เพือ่ประโยชนในการวเิคราะห
สถานการณและประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร กําหนดให
เลขาธิการส่ังใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังตอไปนี้

(๑) มีหนังสือขอความร วมมือจากบุคคลที่ เกี่ยวข อง
เพ่ือมาใหขอมลูภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามสถานท่ีทีกํ่าหนด หรือใหขอมลู
เปนหนังสือเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร

(๒) มีหนังสือขอขอมูล เอกสาร หรือสําเนาขอมูลหรือ
เอกสารซึ่งอยูในความครอบครองของผูอื่นอันเปนประโยชนแกการดําเนินการ

(๓) สอบถามบุคคลผูมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับขอเท็จจริง
และสถานการณท่ีมีความเกี่ยวพันกับภัยคุกคามทางไซเบอร

(๔) เขาไปในอสังหาริมทรัพยหรือสถานประกอบการ
ที่เก่ียวของหรือคาดวามีสวนเก่ียวของกับภัยคุกคามทางไซเบอรของบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไดรับความยินยอมจากผูครอบครองสถานที่น้ัน

ผูใหขอมลูดังกลาว ซ่ึงกระทาํโดยสจุริตยอมไดรบัการคุมครอง
และไมถือวาเปนการละเมิดหรือผิดสัญญา (มาตรา ๖๒)

๕.๔.๔) การปองกนั รบัมอื และลดความเสีย่งจากภยัคุกคามทางไซเบอร
ในกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือการปองกัน รับมือ และลด

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ให กกม. มีคําสั่งใหหนวยงานของรัฐ
ใหขอมูล สนับสนุนบุคลากรในสังกัด หรือใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสท่ีอยู
ในความครอบครองที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร โดย กกม. 
ตองดแูลมิใหมกีารใชขอมูลท่ีไดมาในลกัษณะทีอ่าจกอใหเกดิความเสยีหาย และให 
กกม. รับผิดชอบในคาตอบแทนบุคลากร คาใชจาย หรือความเสียหายที่เกิดข้ึน
จากการใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว โดยความที่กลาวมาน้ี ใหนํามาใช
บังคับในการรองขอตอเอกชนโดยความยินยอมของเอกชนน้ันดวย (มาตรา ๖๓)

แตในกรณีท่ีเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร
ซึ่งอยูในระดับรายแรง ให กกม. ดําเนินการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอรและดําเนินมาตรการที่จําเปน โดยใหมีหนังสือถึง
หนวยงานของรัฐทีเ่ก่ียวของกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรใหกระทําการ
หรอืระงับการดําเนินการใด ๆ  เพือ่ปองกัน รบัมอื และลดความเส่ียงจากภัยคกุคาม
ทางไซเบอรไดอยางเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพตามแนวทางที ่กกม. กําหนด รวมทัง้
รวมกันบูรณาการในการดําเนินการเพื่อควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลที่เกิดจาก
ภัยคกุคามทางไซเบอรนัน้ไดอยางทันทวงที โดยใหเลขาธิการรายงานการดําเนนิการ
ตอ กกม. อยางตอเนือ่ง และเมือ่ภัยคกุคามทางไซเบอรดงักลาวสิน้สดุลง ใหรายงาน
ผลการดําเนินการตอ กกม. โดยเร็ว (มาตรา ๖๔)
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๑๓

๕.๔.๕) การรับมือและบรรเทาความเสียหายจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในระดับรายแรง

ในการรับมือและบรรเทาความเสียหายจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในระดับรายแรง ให กกม. มีอํานาจออกคําสั่งเฉพาะเทาที่จําเปน
เพื่อปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรใหบุคคลผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ ผูครอบครอง
ผูใชคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร หรือผูดูแลระบบคอมพิวเตอร ซึ่งมีเหตุ
อนัเชือ่ไดวาเปนผูเกีย่วของกบัภยัคกุคามทางไซเบอร หรอืไดรบัผลกระทบจากภยัคกุคาม
ทางไซเบอรดาํเนินการ ดงัตอไปนี้

(๑) เฝาระวังคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรในชวง
ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง

(๒) ตรวจสอบคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอร 
เพื่อหาขอบกพรองที่กระทบตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร วิเคราะห
สถานการณ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร

(๓) ดาํเนนิมาตรการแกไขภัยคกุคามทางไซเบอรเพือ่จดัการ
ขอบกพรองหรือกําจัดชุดคําสั่งไมพึงประสงค หรือระงับบรรเทาภัยคุกคาม
ทางไซเบอรที่ดําเนินการอยู

(๔) รักษาสถานะของขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบ
คอมพิวเตอรดวยวิธีการใด ๆ เพื่อดําเนินการทางนิติวิทยาศาสตรทางคอมพิวเตอร

(๕) เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร 
หรือขอมูลอื่นที่เก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอรที่เก่ียวของเฉพาะเทาท่ีจําเปน 
เพื่อปองกันภัยคุกคามทางไซเบอร

ทั้งน้ี ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีตองเขาถึงขอมูลตาม (๕) 
ให กกม. มอบหมายใหเลขาธิการยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งให
เจาของกรรมสิทธ์ิ ผูครอบครอง ผูใชคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอร 
หรือผูดูแลระบบคอมพิวเตอรดําเนินการตามคํารอง โดยคํารองที่ยื่นตอศาลนั้น 
ตองระบุเหตุอนัควรเช่ือไดวาบคุคลใดบุคคลหน่ึงกําลงักระทําหรือจะกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งที่กอใหเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับรายแรง โดยในการพิจารณา
คํารองใหยื่นเปนคํารองไตสวนคํารองฉุกเฉิน และใหศาลพิจารณาไตสวนโดยเร็ว 
(มาตรา ๖๕)  

๕.๔.๖) อํานาจของ กกม. ในการปฏิบัติการหรือสั่งใหพนักงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ เพื่อปองกัน รับมือ และลดความเส่ียงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในระดับรายแรง

ในการปองกัน รับมือ และลดความเส่ียงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในระดับรายแรง ให กกม. มีอํานาจปฏิบัติการหรือสั่งใหพนักงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการเฉพาะเทาที่จําเปนเพื่อปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรในเรื่อง
ดังตอไปนี้
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๑๑๔

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๑) เขาตรวจสอบสถานที่ โดยมีหนังสือแจงถึงเหตุ
อนัสมควรไปยังเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีเพือ่เขาตรวจสอบสถานท่ีนัน้ หากมี
เหตุอนัควรเช่ือไดวามคีอมพวิเตอรหรอืระบบคอมพวิเตอรทีเ่กีย่วของกับภยัคกุคาม
ทางไซเบอร หรือไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร

(๒) เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร 
หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร ทําสําเนาหรือสกัดคัดกรองขอมูล
สารสนเทศ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึง่มีเหตุอนัควรเช่ือไดวาเก่ียวของ หรือไดรบั
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร

(๓) ทดสอบการทํางานของคอมพิวเตอรหรือระบบ
คอมพวิเตอรทีม่เีหตอุนัควรเชือ่ไดวาเกีย่วของ หรอืไดรบัผลกระทบจากภยัคุกคาม
ทางไซเบอร หรือถูกใชเพื่อคนหาขอมูลใด ๆ ที่อยู ภายใน หรือใชประโยชน
จากคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรนั้น

(๔) ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร 
หรอือปุกรณใด ๆ  เฉพาะเทาทีจ่าํเปนซึง่มเีหตอุนัควรเชือ่ไดวาเกีย่วของกับภยัคกุคาม
ทางไซเบอร เพ่ือการตรวจสอบหรือวิเคราะห ทัง้นี ้ไมเกนิ ๓๐ วนั เมือ่ครบกําหนด
เวลาดังกลาวใหสงคืนคอมพิวเตอรหรืออุปกรณใด ๆ แกเจาของกรรมสิทธิ์หรือ
ผูครอบครองโดยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบหรือวิเคราะห

ในการดาํเนนิการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให กกม. ย่ืนคํารอง
ตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่งใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามคํารอง
โดยคํารองนั้น ตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งกําลังกระทําหรือ
จะกระทาํการอยางใดอยางหนึง่ท่ีกอใหเกิดภัยคกุคามทางไซเบอรในระดบัรายแรง 
ในการพิจารณาคํารองใหยื่นเปนคํารองไตสวนคํารองฉุกเฉิน และใหศาลพิจารณา
ไตสวนโดยเร็ว (มาตรา ๖๖)  

๕.๔.๗) กรณีเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรในระดับวิกฤติ
ในกรณีทีเ่กดิภัยคกุคามทางไซเบอรในระดับวกิฤติ กาํหนดให

เปนหนาที่และอํานาจของ “สภาความม่ันคงแหงชาติ” ในการดําเนินการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตามกฎหมายวาดวยสภาความมั่นคงแหงชาติและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ แตในกรณีที่เปนเหตุจําเปนเรงดวน และเปนภัยคุกคาม
ทางไซเบอรในระดับวิกฤติ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหเลขาธิการมีอํานาจ
ดาํเนนิการไดทนัทีเทาทีจํ่าเปน เพ่ือปองกนัและเยยีวยาความเสยีหายกอนลวงหนา
ไดโดยไมตองย่ืนคํารองตอศาล แตหลังจากการดําเนินการดังกลาว ใหแจง
รายละเอียดการดําเนินการดังกลาวตอศาลท่ีมีเขตอํานาจทราบโดยเร็ว ในกรณี
รายแรงหรือวิกฤติเพื่อประโยชนในการปองกัน ประเมินผล รับมือ ปราบปราม 
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๑๕

ระงับ และลดความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ใหเลขาธกิารโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการหรือ กกม. มีอํานาจขอขอมูลที่เปนปจจุบันและตอเนื่อง
จากผูที่เกี่ยวของกับภัยคุกคามทางไซเบอร โดยผูนั้นตองใหความรวมมือและให
ความสะดวกแกคณะกรรมการหรือ กกม. โดยเร็ว (มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘)

โดยผูที่ไดรับคําสั่งอันเกี่ยวกับการรับมือกับภัยคุกคามทาง
ไซเบอรอาจอุทธรณคาํสัง่ไดเฉพาะท่ีเปนภยัคกุคามทางไซเบอรในระดับไมรายแรง
เทานั้น (มาตรา ๖๙)

๖) บทกําหนดโทษ (หมวด ๔, มาตรา ๗๐ ถึงมาตรา ๗๗)
๖.๑) หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้เปดเผยหรือสงมอบ

ขอมลูคอมพิวเตอร ขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมลูอืน่ทีเ่กีย่วของกบัระบบ
คอมพิวเตอร หรือขอมูลของผูใชบริการท่ีไดมาตามกฎหมายน้ีใหแกบุคคลใด
ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๓ ป หรอืปรับไมเกนิ ๖๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํ
ทัง้ปรบั แตความดงักลาวมใิหใชบงัคบักบัการกระทาํเพือ่ประโยชนในการดาํเนนิคดี
กับผูกระทําความผิดตามกฎหมายน้ี หรือผูกระทําความผิดตามกฎหมายอ่ืน หรือ
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ (มาตรา ๗๐)

๖.๒) พนกังานเจาหนาทีต่ามกฎหมายน้ีผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุ
ใหผู อื่นลวงรู ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูล
ของผูใชบริการ หรือขอมูลอื่นท่ีเก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอรที่ไดมาตาม
กฎหมายน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๑)  

๖.๓) ผูใดลวงรู ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
ขอมลูของผูใชบรกิาร หรอืขอมลูอืน่ทีเ่กีย่วของกับระบบคอมพิวเตอรทีพ่นกังาน
เจาหนาที่ไดมาตามกฎหมายนี้ และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใดโดยมิชอบ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา ๗๒)  

๖.๔) หนวยงานโครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศใดไมรายงาน
เหตุภยัคกุคามทางไซเบอรตามขอ ๕.๓.๕) โดยไมมเีหตุอนัสมควร ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๗๓)  

๖.๕) ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมสง
ขอมูลใหแกพนักงานเจาหนาท่ีตามของขอ ๕.๔.๓) ข. (๑) หรอื (๒) โดยไมมเีหตุ
อันสมควร แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๗๔)  
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๑๑๖

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖.๖) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ กกม. ตามขอ ๕.๔.๕) (๑) 
และ (๒) โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกไมเกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาทนับแตวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาท่ี กกม. 
ออกคําสั่งใหปฏิบัติจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง และสําหรับผูใดที่ฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของ กกม. ตามขอ ๕.๔.๕) (๓) และ (๔) หรือไมปฏิบัติตาม
คําส่ังศาลตามขอ ๕.๔.๕) (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ (มาตรา ๗๕)   

๖.๗) ผูใดขัดขวาง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ กกม. หรือพนักงาน
เจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติการตามคําสั่งของ กกม. ตามขอ ๕.๔.๖) (๑) หรือไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังศาลตามขอ ๕.๔.๖) (๒)(๓) หรือ (๔) โดยไมมีเหตุอันสมควร
ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๓ ป หรอืปรบัไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
(มาตรา ๗๖)  

๖.๘) ในกรณีทีผู่กระทําความผิดตามกฎหมายน้ีเปนนติิบคุคล ถาการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ 
หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองส่ังการหรือกระทําการ และละเวนไมสั่งการ
หรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย (มาตรา ๗๗)  

๗) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๗๘ ถึงมาตรา ๘๓)
ใหดําเนินการจัดตั้งสํานักงานใหแลวเสร็จเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมาย

นี้ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แตในระหวางที่การดําเนินการ
จัดต้ังสํานักงานยังไมแลวเสร็จ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทําหนาที่สํานักงานตามกฎหมายน้ี และใหปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทําหนาที่เลขาธิการคณะกรรมการการรักษา
ความม่ันคงปลอดภยัไซเบอรแหงชาติจนกวาจะมกีารแตงตัง้เลขาธกิารตามกฎหมายน้ี 
(มาตรา ๘๐)

สําหรับการดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ตามกฎหมายน้ีใหดาํเนนิการใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
หากไมสามารถดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการได
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ (มาตรา ๘๓)

หมายเหตุ :-  
พระราชบญัญัตินีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปนตนไป 

กลาวคือ มีผลใชบังคับต้ังแตวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
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