




ศูนยใหบริการความรูทางดานกฎหมาย
ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline

ศูนยกลางแหลงขอมูลกฎหมายภายในประเทศ
และกฎหมายตางประเทศ

ศูนยฝกอบรมพัฒนาความรู
ทางดานกฎหมาย

ICT Law Center
ภายใต สพธอ. (ETDA)

ICT Law Center
งานทั้ง ๓ ดาน

ศึกษา พัฒนา และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เชน กฎหมายวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Transactions), 
รวมถึงศึกษากฎหมายที่
สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy) 
ใหสอดคลองกับหลักสากล

งานพัฒนากฎหมาย
(Law Reform)

พัฒนาศักยภาพหรือ
องคความรูดานกฎหมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใหกับบุคลากร
หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนบุคคลที่ประยุกตใช
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ใหมีความเขาใจความรูพื้นฐาน
และความรูเชิงลึกเพื่อนำไป

ปรับใชงานได

งานพัฒนาศักยภาพ
(Capacity Building)

ศูนยกลางแหลงขอมูลและ
เผยแพรความรูดานกฎหมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหแกหนวยงานตาง ๆ 

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ
รวมทั้งการใหบริการขอมูล

 ที่เกี่ยวของ โดยใหบริการทั้ง
แบบ Online และ Offline

งานพัฒนาองคความรู
(Knowledge Management)

สพธอ. หรือ ETDA ทำหนาที่อะไร

สพธอ. เปนองคการมหาชนที่มีภารกิจสำคัญในการผลักดัน 
พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ 

โดยมุงสรางสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความเชื่อมั่น ความไววางใจ 
ในการทำธุรกรรมทางออนไลน ดวยความมุงมั่นในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ควบคูไปกับการสรางเครือขายความรวมมือในการทำงานจากทุกภาคสวนทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ สามารถเปนที่พึ่งดานการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหกับทุกภาคสวนได 

ทานสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
และใชบริการหองสมุดออนไลนไดที่

ทานสามารถใชบริการหองสมุด สพธอ.ไดที่ 
อาคารเดอะ ไนน ทาวเวอร แกรนด พระรามเกา (อาคารบี) ชั้น ๒๒ 

เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระราม ๙ แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔
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พระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศ คธอ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
ลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผูประกอบธุรกิจ
ใหบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๔
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ธปท. ที่ สรข. ๑/๒๕๕๒ เรื่อง การใหบริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส ตามบัญชี ก ที่ไมตองแจงใหทราบ
กอนใหบริการ

ประกาศ ธปท. ที่ สรข. ๓/๒๕๕๒ เรื่อง นโยบายและ
มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผูใหบริการ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

ประกาศ คธอ. เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพออก
พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ คธอ. เรื่อง หนวยงานรับรอง
สิ่งพิมพออก พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ คธอ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและขอความ
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศ คธอ. เรื่อง แนวทางการจัดทำแนว
นโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ
(Certification Practice Statement) 
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
(Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ คธอ. เรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศ คธอ. เรื่อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ร.ฎ. จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑

* พ.ร.ฎ. คือ พระราชกฤษฎีกา
   ประกาศ คธอ. คือ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
   ประกาศ ธปท. คือ ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย

พ.ร.ฎ. กำหนดประเภทธุรกรรม
ในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวน

มิใหนำกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ร.ฎ. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ร.ฎ. วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชำระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศ คธอ. เรื่อง ประเภทของธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสและหลักเกณฑการประเมิน
ระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศ คธอ. เรื่อง รายชื่อหนวยงานหรือองคกร
หรือสวนงานของหนวยงาน หรือองคกรที่ถือเปน
โครงสรางพื้นฐานสำคัญของประเทศ
ซึ่งตองกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับ 
เครงครัด พ.ศ. ๒๕๕๙

พ.ร.ฎ. วาดวย
วิธีการแบบปลอดภัยในการทำ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การใหบริการ
เงินอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี ก ที่ไมตองแจงใหทราบ
กอนใหบริการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง นโยบาย
และมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจบริการ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

พ.ร.ฎ. วาดวย การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ คธอ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๙
และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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(Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ คธอ. เรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศ คธอ. เรื่อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ร.ฎ. จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑

* พ.ร.ฎ. คือ พระราชกฤษฎีกา
   ประกาศ คธอ. คือ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
   ประกาศ ธปท. คือ ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย

พ.ร.ฎ. กำหนดประเภทธุรกรรม
ในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวน

มิใหนำกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ร.ฎ. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ร.ฎ. วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชำระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศ คธอ. เรื่อง ประเภทของธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสและหลักเกณฑการประเมิน
ระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศ คธอ. เรื่อง รายชื่อหนวยงานหรือองคกร
หรือสวนงานของหนวยงาน หรือองคกรที่ถือเปน
โครงสรางพื้นฐานสำคัญของประเทศ
ซึ่งตองกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับ 
เครงครัด พ.ศ. ๒๕๕๙

พ.ร.ฎ. วาดวย
วิธีการแบบปลอดภัยในการทำ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การใหบริการ
เงินอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี ก ที่ไมตองแจงใหทราบ
กอนใหบริการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง นโยบาย
และมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจบริการ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

พ.ร.ฎ. วาดวย การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ คธอ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๙
และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ ธปท. ที่ สนส. ๓/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส



โครงสรางพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔

และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

บทหลัก : การรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ม.๗)

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

การกำกับธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส    
ภาครัฐ

คณะกรรมการ คธอ. 

บทกำหนดโทษ

- การทำเปนหนังสือ/หลักฐานเปนหนังสือ/มีเอกสารมาแสดง (ม.๘)
- ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสทั่วไป (ม.๙)
- การนำเสนอหรือเก็บรักษาตนฉบับ (ม.๑๐, ม.๑๒)
- พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส (ม.๑๑)
- การแปลงเอกสารกระดาษเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ม.๑๒/๑)
- คำเสนอ/คำสนอง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (ม.๑๓)
- การแสดงเจตนา/บอกกลาว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (ม.๑๔)
- การสง-รับขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ม.๑๕ - ม.๒๑)
- เวลา/สถานที่ รับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ม.๒๒ - ม.๒๔)
- วิธีการแบบปลอดภัย (ม.๒๕)

- ความจำเปน/เงื่อนไข/ประเภทของการกำกับดูแล (ม.๓๒)
- การกำกับดูแลธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่ตองแจงใหทราบ
  หรือขึ้นทะเบียน (ม.๓๓)
- การกำกับดูแลธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่ตองขออนุญาตกอน (ม.๓๔)

- หนวยงานของรัฐ (ม.๔)
- หลักเกณฑการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (ม.๓๕)

- ที่มา/องคประกอบ/วาระการดำรงตำแหนง/อำนาจหนาที่ (ม.๓๖ - ม.๔๓)

- กรณีไมแจงหรือขึ้นทะเบียน (ม.๔๔)
- กรณีไมไดรับใบอนุญาต (ม.๔๕)
- ความรับผิดของผูจัดการนิติบุคคล/ผูแทนนิติบุคคล/ผูมีสวนรวม (ม.๔๖)

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส - ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได (ม.๒๖)
- หนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ/ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (ม.๒๗ - ม.๓๑)



โครงสรางพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔

และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

บทหลัก : การรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ม.๗)

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

การกำกับธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส    
ภาครัฐ

คณะกรรมการ คธอ. 

บทกำหนดโทษ

- การทำเปนหนังสือ/หลักฐานเปนหนังสือ/มีเอกสารมาแสดง (ม.๘)
- ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสทั่วไป (ม.๙)
- การนำเสนอหรือเก็บรักษาตนฉบับ (ม.๑๐, ม.๑๒)
- พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส (ม.๑๑)
- การแปลงเอกสารกระดาษเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ม.๑๒/๑)
- คำเสนอ/คำสนอง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (ม.๑๓)
- การแสดงเจตนา/บอกกลาว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (ม.๑๔)
- การสง-รับขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ม.๑๕ - ม.๒๑)
- เวลา/สถานที่ รับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ม.๒๒ - ม.๒๔)
- วิธีการแบบปลอดภัย (ม.๒๕)

- ความจำเปน/เงื่อนไข/ประเภทของการกำกับดูแล (ม.๓๒)
- การกำกับดูแลธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่ตองแจงใหทราบ
  หรือขึ้นทะเบียน (ม.๓๓)
- การกำกับดูแลธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่ตองขออนุญาตกอน (ม.๓๔)

- หนวยงานของรัฐ (ม.๔)
- หลักเกณฑการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (ม.๓๕)

- ที่มา/องคประกอบ/วาระการดำรงตำแหนง/อำนาจหนาที่ (ม.๓๖ - ม.๔๓)

- กรณีไมแจงหรือขึ้นทะเบียน (ม.๔๔)
- กรณีไมไดรับใบอนุญาต (ม.๔๕)
- ความรับผิดของผูจัดการนิติบุคคล/ผูแทนนิติบุคคล/ผูมีสวนรวม (ม.๔๖)

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส - ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได (ม.๒๖)
- หนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ/ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (ม.๒๗ - ม.๓๑)

พระราชบัญญัติวาดวย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง

หลักเกณฑการเก็บรักษา
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของ 

ผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

กฎกระทรวงกำหนดแบบหนังสือ
แสดงการยึดหรืออายัด

ระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบวาดวยการจับ ควบคุม คน 
การทำสำนวนสอบสวนและ

ดำเนินคดีกับผูกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐



กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
ตองรับโทษภายในราชอาณาจักร (ม.๑๗)

การเปรียบเทียบปรับ กรณีเปนความผิดตาม
ม.๕, ๖, ๗, ๑๑, ๑๓ ว.๑, ๑๖/๒, ๒๓, ๒๔, ๒๗ (ม.๑๗/๑)

ระบบคอมพิวเตอร

ขอมูลคอมพิวเตอร

ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ผูใหบริการ

ผูใชบริการ

พนักงานเจาหนาที่

รัฐมนตรี

บททั่วไป

ม.๕ การเขาถึงระบบคอมฯ

ม.๖ การลวงรูมาตรการ
      การปองกันการเขาถึง
ม.๗ การเขาถึงขอมูลคอมฯ

ม.๘ การดักรับขอมูลคอมฯ

ม.๙ การรบกวนขอมูลคอมฯ

ม.๑๐ การรบกวนระบบคอมฯ
ม.๑๓ การจำหนาย/
        เผยแพรชุดคำสั่ง
   เพื่อใชกระทำความผิด

ม.๑๔ การปลอมแปลงขอมูลคอมพิวเตอร/
   เผยแพรเนื้อหาอันไมเหมาะสม
ม.๑๕ ความรับผิดของผูใหบริการ

ม.๑๖ การเผยแพรภาพ
        จากการตัดตอ/ดัดแปลง

ม.๑๖/๑ มาตรการ
           ดำเนินการตามคำสั่งศาล

ม.๑๖/๒ การทำลายขอมูล
            คอมพิวเตอรในครอบครอง
       ตามศาลสั่ง

ม.๑๑ Spam mail

หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

กระทำตอคอมพิวเตอร ใชคอมพิวเตอรกระทำความผิด

ม.๑๘ อำนาจหนาที่
(๑) มีหนังสือ/เรียกเพื่อใหถอยคำ/เอกสาร
(๒) เรียกขอมูลจราจร
(๓) สั่งใหสงมอบขอมูลที่อยูในครอบครอง
(๔) ทำสำเนาขอมูล
(๕) สั่งใหสงมอบขอมูล/อุปกรณ
(๖) ตรวจสอบ/เขาถึง
(๗) ถอดรหัสลับ
(๘) ยึด/อายัดระบบ

ม.๑๙ การตรวจสอบการใชอำนาจของพนักงานเจาหนาที่โดย
ยื่นคำรองตอศาลในการใชอำนาจตาม ม.๑๘ (๔) - (๘) 

ม.๒๐ การระงับการแพรหลายขอมูลคอมพิวเตอร

ม.๒๑ หามจำหนาย เผยแพร ระงับการใช หรือทำลายขอมูลคอมพิวเตอร
  ที่มีชุดคำสั่งไมพึงประสงค

ม.๒๒ - ๒๔ ความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ 

ม.๒๕ การรับฟงพยานหลักฐาน

ม.๒๘ - ๒๙ การแตงตั้ง/การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่

ม.๓๐ การแสดงบัตรประจำตัวของพนักงานเจาหนาที่

ม.๓๑ -  หลักเกณฑเกี่ยวกับคาใชจาย
     และวิธีการเบิกจายในการสืบสวน
      การแสวงหาขอมูลและการรวบรวมพยานหลักฐาน

ม.๒๖ เก็บขอมูลจราจร ๙๐ วันไมเกิน ๒ ป

ม.๒๗ กำหนดโทษกรณีไมปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจาหนาที่หรือคำสั่งศาล
  ตาม ม.๑๘, ๒๐, ๒๑

พนักงานเจาหนาที่

หมวด ๒
พนักงานเจาหนาที่

ผูใหบริการ

โครงสราง พระราชบัญญัตวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.๑๒ บทหนักของ ม.๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑

ม.๑๒/๑ บทหนักของ ม.๙, ๑๐



กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
ตองรับโทษภายในราชอาณาจักร (ม.๑๗)

การเปรียบเทียบปรับ กรณีเปนความผิดตาม
ม.๕, ๖, ๗, ๑๑, ๑๓ ว.๑, ๑๖/๒, ๒๓, ๒๔, ๒๗ (ม.๑๗/๑)

ระบบคอมพิวเตอร

ขอมูลคอมพิวเตอร

ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ผูใหบริการ

ผูใชบริการ

พนักงานเจาหนาที่

รัฐมนตรี

บททั่วไป

ม.๕ การเขาถึงระบบคอมฯ

ม.๖ การลวงรูมาตรการ
      การปองกันการเขาถึง
ม.๗ การเขาถึงขอมูลคอมฯ

ม.๘ การดักรับขอมูลคอมฯ

ม.๙ การรบกวนขอมูลคอมฯ

ม.๑๐ การรบกวนระบบคอมฯ
ม.๑๓ การจำหนาย/
        เผยแพรชุดคำสั่ง
   เพื่อใชกระทำความผิด

ม.๑๔ การปลอมแปลงขอมูลคอมพิวเตอร/
   เผยแพรเนื้อหาอันไมเหมาะสม
ม.๑๕ ความรับผิดของผูใหบริการ

ม.๑๖ การเผยแพรภาพ
        จากการตัดตอ/ดัดแปลง

ม.๑๖/๑ มาตรการ
           ดำเนินการตามคำสั่งศาล

ม.๑๖/๒ การทำลายขอมูล
            คอมพิวเตอรในครอบครอง
       ตามศาลสั่ง

ม.๑๑ Spam mail

หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

กระทำตอคอมพิวเตอร ใชคอมพิวเตอรกระทำความผิด

ม.๑๘ อำนาจหนาที่
(๑) มีหนังสือ/เรียกเพื่อใหถอยคำ/เอกสาร
(๒) เรียกขอมูลจราจร
(๓) สั่งใหสงมอบขอมูลที่อยูในครอบครอง
(๔) ทำสำเนาขอมูล
(๕) สั่งใหสงมอบขอมูล/อุปกรณ
(๖) ตรวจสอบ/เขาถึง
(๗) ถอดรหัสลับ
(๘) ยึด/อายัดระบบ

ม.๑๙ การตรวจสอบการใชอำนาจของพนักงานเจาหนาที่โดย
ยื่นคำรองตอศาลในการใชอำนาจตาม ม.๑๘ (๔) - (๘) 

ม.๒๐ การระงับการแพรหลายขอมูลคอมพิวเตอร

ม.๒๑ หามจำหนาย เผยแพร ระงับการใช หรือทำลายขอมูลคอมพิวเตอร
  ที่มีชุดคำสั่งไมพึงประสงค

ม.๒๒ - ๒๔ ความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ 

ม.๒๕ การรับฟงพยานหลักฐาน

ม.๒๘ - ๒๙ การแตงตั้ง/การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่

ม.๓๐ การแสดงบัตรประจำตัวของพนักงานเจาหนาที่

ม.๓๑ -  หลักเกณฑเกี่ยวกับคาใชจาย
     และวิธีการเบิกจายในการสืบสวน
      การแสวงหาขอมูลและการรวบรวมพยานหลักฐาน

ม.๒๖ เก็บขอมูลจราจร ๙๐ วันไมเกิน ๒ ป

ม.๒๗ กำหนดโทษกรณีไมปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจาหนาที่หรือคำสั่งศาล
  ตาม ม.๑๘, ๒๐, ๒๑

พนักงานเจาหนาที่

หมวด ๒
พนักงานเจาหนาที่

ผูใหบริการ

โครงสราง พระราชบัญญัตวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.๑๒ บทหนักของ ม.๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑

ม.๑๒/๑ บทหนักของ ม.๙, ๑๐



ชื่อหนังสือ	 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวบรวมโดย	 สำานักกฎหมาย	ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)

	 อาคารเดอะ	ไนน์	ทาวเวอร์	แกรนด์	พระรามเก้า	(อาคารบี)	ชั้น	๒๑

	 เลขที่	๓๓/๔	ถนนพระราม	๙	แขวงห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	๑๐๓๑๐

โทรศัพท์		 ๐	๒๑๒๓	๑๒๓๔	

โทรสาร			 ๐	๒๑๒๓	๑๒๐๐	

เว็บไซต์		 www.etda.or.th

	 http://ictlawcenter.etda.or.th

	 www.facebook.com/ictlawcenter

พิมพ์ครั้งที่	 ๘			(มิถุนายน	๒๕๖๐)	 	จำานวน	๒,๐๐๐	เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	 ๗			(พฤษภาคม	๒๕๕๙)	 	จำานวน	๒,๐๐๐	เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	 ๖			(ธันวาคม	๒๕๕๘)	 	จำานวน	๑,๐๐๐	เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	 ๕			(เมษายน	๒๕๕๘)	 	จำานวน	๒,๐๐๐	เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	 ๔			(กันยายน	๒๕๕๖)	 	จำานวน	๔,๐๐๐	เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	 ๓			(มกราคม	๒๕๕๖)	 	จำานวน	๒,๐๐๐	เล่ม

พิมพ์ครั้งที่	 ๒			(กรกฎาคม	๒๕๕๕)	 จำานวน	๒,๐๐๐	เล่ม

พิมพ์ครั้งที่		 ๑			(เมษายน	๒๕๕๕)	 	จำานวน				๕๐๐	เล่ม

แหล่งที่มา	 ราชกิจจานุเบกษา

ราคา	 ๒๐๐	บาท	



การพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน     ประธานกรรมการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางวิไลลักษณ ชุลีวัฒนกุล    รองประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ    กรรมการดานการเงินจากภาครัฐ

นางวัลลยา แกวรุงเรือง    กรรมการดานการเงินจากภาคเอกชน

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา   กรรมการดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากภาครัฐ

นายบุรินทร เกล็ดมณี    กรรมการดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากภาคเอกชน

นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล   กรรมการดานนิติศาสตรจากภาครัฐ

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์    กรรมการดานนิติศาสตรจากภาคเอกชน

นายสุรศักดิ์ สงวนพงษ    กรรมการดานวิทยาการคอมพิวเตอรจากภาครัฐ

นายรอม หิรัญพฤกษ    กรรมการดานวิทยาการคอมพิวเตอรจากภาคเอกชน

นายชัยชนะ มิตรพันธ    กรรมการดานวิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตรจากภาครัฐ

นายยรรยง เต็งอำนวย    กรรมการดานวิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตรจากภาคเอกชน

พลตำรวจตรี ศิริพงษ ติมุลา    กรรมการดานสังคมศาสตรจากภาครัฐ

ศาสตราจารยพิเศษ กมลชัย รัตนสกาววงศ  กรรมการดานสังคมศาสตรจากภาคเอกชน

นางสาวลัดดา แจงเกษมสุข    กรรมการและเลขานุการ

ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

 ดวยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งครอบคลุมทั้งพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) หรือการใหบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-Government) อันรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ทางอิเล็กทรอนิกสไดมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น จึงจำเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตองเตรียมความ

พรอมดานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทั้งในประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานทาง

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับทุกภาคสวน ซึ่งปจจุบันการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกลไกการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพนั้น มีคณะกรรมการหรือหนวยงานที่เปนแกนหลัก

ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร คือ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยมีสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) 

ทำหนาที่เปนหนวยสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกลาวตามลำดับ ซึ่งการดำเนินการงานในทางปฏิบัติตางมีความเชื่อมโยง

และสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ทั้งในเชิงนโยบายและทิศทางการทำงาน ทั้งนี้ โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดกำหนดใหมีคณะกรรมการระดับชาติ ไดแก “คณะกรรมการธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส” เพื่อทำหนาที่พัฒนา สงเสริม และกำหนดนโยบายในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เปนสวนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหนาที่เปนหนวยงานธุรการของ

คณะกรรมการ

 ท้ังน้ี มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดกำหนดใหคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

      (๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการสงเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนแกไขปญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวของ 
      (๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
      (๓) เสนอแนะหรือใหคำปรึกษาตอรัฐมนตรีเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
      (๔) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
           พระราชบัญญัตินี้
      (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือตามกฎหมายอื่น

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส



คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม              ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม           กรรมการโดยตำแหนง
นางสาววิไลลักษณ ชุลีวัฒนกุล

ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ            กรรมการโดยตำแหนง
มอบหมาย นางสาวจิราภรณ ตันติวงศ    
รองผูอำนวยการสำนักงบประมาณ

ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ         กรรมการโดยตำแหนง
มอบหมาย นายศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร
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อำนาจหนาที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกำหนดใหมี “คณะกรรมการบริหาร
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” เพ่ือทำหนาท่ีควบคุมดูแลการบริหารงานของ สพธอ. ภายใตการกำกับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหนาที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานและแผนการดำเนินงานของ สพธอ.
ใหบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ 

 ทั้งนี้ มาตรา ๑๘ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกำหนดให

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

      (๑) กำหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
      (๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจำปของสำนักงาน
      (๓) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน 
      (๔) กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
      (๕) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
      (๖) ใหคำแนะนำหรือเสนอแนะการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ
      (๗) ใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดเก็บและอัตราคาธรรมเนียม คาบำรุง คาตอบแทน และคาบริการในการดำเนินกิจการของสำนักงาน
      (๘) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ
      (๙) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป
      (๑๐) ใหความเห็นชอบรายงานประจำปและเสนอตอรัฐมนตรี
      (๑๑) กระทำการอื่นใดที่จำเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสำนักงาน

 สำหรับการดำเนินงานรวมกันระหวางคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและ สพธอ. นั้น นอกเหนือจากการทำหนาที่ของ สพธอ. 
เพื่อใหการดำเนินงานมีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศที่กำหนด
โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนคณะกรรมการระดับชาติ สพธอ. จึงทำหนาที่เปนหนวยงานสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสในเชิงปฏิบัติ โดยการนำนโยบายและยุทธศาสตรไปขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
รวมทั้งบทบาทหนาที่ในเชิงวิชาการดวยการศึกษา วิจัยและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ มาตรฐานหรือมาตรการอื่นใดที่จำเปนตอการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อผลักดันใหธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไดอยางแทจริง
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      (๕) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
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ประชาชนไดอยางแทจริง





ค ำน ำ 

 

ด้วยปัจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมทางออนไลน์มีความหมายครอบคลุมทั้งพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) พาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (m-Commerce) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government) ซึ่งนับวันมีปริมาณการใช้งานเพ่ิมมากขึ้นและมีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตประจ าวัน  
ดังนั้น เพ่ือเป็นการผลักดันให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมทางออนไลน์เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน คณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะคณะกรรมการระดับชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นประธานกรรมการ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมความเชื่อมั่นและผลักดันให้การท าธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยภายใต้มาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมีส านักงานพัฒนาธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (Electronic Transactions Development Agency: ETDA) 
ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
และมีการท างานร่วมกันกับส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ภายใต้ ส านักปลัด 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
ของประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ สพธอ. จึงได้มีการรวบรวม
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพ่ือพัฒนาแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายในครั้งนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหา
บางส่วนให้มีความทันสมัยมากขึ้นและเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นและ 
ความน่าเชื่อถือในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับทุกภาคส่วน อันเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลต่อไป  

 
ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center) 

ภายใต้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 





—	สารบัญ	—

๑.	พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์		 ๑	

(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	๒๕๕๔

๒.	พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๔๔		 ๒๐	

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑

๒.๑ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ๔๑ 

เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๒ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๔๙ 

เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๓ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๕๒ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำาหรือแปลงเอกสารและ 

ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๔ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ๖๕ 

เรื่อง แนวทางการจัดทำาแนวนโยบาย (Certificate Policy)  

และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement)  

ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓.	พระราชกฤษฎีกากำาหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้	 	๘๘	

นำากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ	พ.ศ.	๒๕๔๙

๔.	พระราชกฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำาธุรกรรม	 ๙๓	

ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๙

๔.๑ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   ๙๙ 

เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

๔.๒ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	  ๑๐๒	

เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓



๔.๓ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   ๑๑๒ 

เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕.	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำาระเงิน	 	๑๒๑	

ทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๕๑

๕.๑ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑๓๖  

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจบริการ  

การชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๕.๒ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ๑๔๒ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไข 

ในการประกอบธุรกิจบริการการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕.๓ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑๗๘ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำาหรับ 

ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๔ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑๘๘  

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำาหรับ 

ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕.๕ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๓/๒๕๕๙   ๑๙๙ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ   

การชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.๖ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๑/๒๕๕๒ ๒๐๘ 

เรื่อง การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามบัญชี ก  

ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ

๕.๗ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๓/๒๕๕๒ ๒๑๒ 

เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการ 

การชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์



๖.	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำาธุรกรรม	 ๒๒๕	

ทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๕๓

๖.๑ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ๒๓๓ 

เรื่อง ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๖.๒ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒๓๘ 

เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  

ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๖.๓ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๓ 

เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงาน 

หรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญของประเทศ 

ซึ่งต้องกระทำาตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด พ.ศ. ๒๕๕๙

๗.	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำาระเงิน	 ๒๖๒	

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๙

๗.๑ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๐/๒๕๕๙  ๒๗๔ 

เรื่อง การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี ก  

ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

๗.๒ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๑/๒๕๕๙ ๒๗๗ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 

การชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

๗.๓ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๓/๒๕๕๙ ๒๘๒ 

เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจบริการ 

การชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ



๘.	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 ๒๙๓	

พ.ศ.	๒๕๕๐	และฉบับแก้ไข	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐

๘.๑ กฎกระทรวงกำาหนดแบบหนังสือแสดงการยึด ๓๐๙ 

หรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๘.๒ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓๑๘ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘.๓ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓๓๒ 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๘.๔ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๓๓๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘.๕ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๓๔๕ 

เรื่อง กำาหนดแบบบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๘.๖ ระเบียบว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น การทำาสำานวนสอบสวนและดำาเนินคดี ๓๕๑ 

กับผู้กระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๙.	พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	 ๓๕๕





พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๔



พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๔



 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๘ / ตอนท่ี ๑๐ ก / หนา ๓๓ / วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  2สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  2สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นองค์การมหาชน

ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  

แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

หน้า  3สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๘ / ตอนท่ี ๑๐ ก / หนา ๓๓ / วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  2สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  3สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงาน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สํานักงาน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างสํานักงาน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 
หมวด  ๑ 

การจัดตั้ง  วัตถุประสงค์  และอํานาจหน้าที่ 
 

 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น  เรียกว่า  “สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน)”  เรียกโดยย่อว่า  “สพธอ.”  และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Electronic  
Transactions  Development  Agency  (Public Organization)”  เรียกโดยย่อว่า  “ETDA”  

มาตรา ๖ ให้สํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง 
มาตรา ๗ ให้สํานักงานมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนา   ส่งเสริม  และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 
(๒) พัฒนา   ส่งเสริม  และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดย่อม  และวิสาหกิจชุมชน 
(๓) ศึกษาความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   

ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในด้านต่าง ๆ  
เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 

(๔) ศึกษา  วิ จัย  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ เก่ียวข้องกับธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเป็น

ต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้า  4สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  4สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

(๕) ส่งเสริม   สนับสนุน   และดําเนินการเผยแพร่ความรู้  และการให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนดําเนินการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ

ทักษะเก่ียวกับมาตรฐาน   ความม่ันคงปลอดภัย  หรือกรณีอ่ืนใดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน   ตลอดจนทํานิติกรรมอ่ืนใด 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ

และตา่งประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการของสํานักงาน  
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม   ค่าบํารุง   ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
(๘) ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
การเข้าร่วมทุนตาม  (๕)  และการกู้ยืมเงินตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
ทุน  รายได้  และทรัพย์สิน 

 
 

มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๓๙ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม 
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรอ่ืนรวมทั้งจาก

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 

หน้า  5สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงาน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สํานักงาน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างสํานักงาน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 
หมวด  ๑ 

การจัดตั้ง  วัตถุประสงค์  และอํานาจหน้าที่ 
 

 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น  เรียกว่า  “สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน)”  เรียกโดยย่อว่า  “สพธอ.”  และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Electronic  
Transactions  Development  Agency  (Public Organization)”  เรียกโดยย่อว่า  “ETDA”  

มาตรา ๖ ให้สํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง 
มาตรา ๗ ให้สํานักงานมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนา   ส่งเสริม  และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 
(๒) พัฒนา   ส่งเสริม  และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดย่อม  และวิสาหกิจชุมชน 
(๓) ศึกษาความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   

ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในด้านต่าง ๆ  
เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 

(๔) ศึกษา  วิ จัย  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ เก่ียวข้องกับธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเป็น

ต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้า  4สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  5สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสํานักงาน 
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๓)  จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สํานักงานขาดความเป็นอิสระ

หรือความเป็นกลาง 
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร  สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้

ของสํานักงานในจํานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงสํานักงานได้มาจากการให้หรือซ้ือด้วยเงินรายได้ของสํานักงาน

เป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
ให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้  จําหน่าย  และจัดหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของสํานักงาน 
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสํานักงาน  ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสํานักงานโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง   เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์”  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ด้านการบริหารจัดการหรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์

ต่อกิจการของสํานักงาน 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสามคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จํานวนไม่เกินหกคน  ซ่ึ งคณะรัฐมนตรีแต่ งตั้ งจากผู้ มีความรู้   

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการเงิน  ด้านการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์   
ด้านนิติศาสตร์  ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์  ด้านสังคมศาสตร์  
หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสํานักงานโดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ด้วย 

หน้า  6สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  6สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง

แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๑๗  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยการ

เสนอแนะของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสํานักงาน 
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของสํานักงานหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซ่ึง

คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุน

กับนิติบุคคลอ่ืนตามมาตรา  ๘  (๕) 
ความใน  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งสํานักงานจําเป็นต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพัน

หรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน 
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น 
อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่

เข้ารับหน้าที่ 

หน้า  7สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสํานักงาน 
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๓)  จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สํานักงานขาดความเป็นอิสระ

หรือความเป็นกลาง 
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร  สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้

ของสํานักงานในจํานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงสํานักงานได้มาจากการให้หรือซ้ือด้วยเงินรายได้ของสํานักงาน

เป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
ให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้  จําหน่าย  และจัดหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของสํานักงาน 
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสํานักงาน  ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสํานักงานโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง   เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์”  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ด้านการบริหารจัดการหรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์

ต่อกิจการของสํานักงาน 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสามคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   จํานวนไม่เกินหกคน  ซ่ึ งคณะรัฐมนตรีแต่ งตั้ งจากผู้ มีความรู้   

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการเงิน  ด้านการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์   
ด้านนิติศาสตร์  ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์  ด้านสังคมศาสตร์  
หรือด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสํานักงานโดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ด้วย 

หน้า  6สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  7สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๔ 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ

หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้ 
แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนก็ได้ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามวรรคหนึ่ง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการ

คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสํานักงานให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน  แผนการเงิน  โครงการ  และงบประมาณประจําปีของสํานักงาน 
(๓) ดูแลฐานะและความม่ันคงทางการเงิน  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินพิจารณารายงาน

ของผู้ตรวจสอบการเงิน  และวางระเบียบ  กฎเกณฑ์  หรือข้อห้ามทางการเงิน 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศ 

หน้า  8สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  8สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๖) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ

ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับ 
การประสานงานในการดําเนนิการตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 

(๗) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  
และค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๙) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  

หรือข้อกําหนดเก่ียวกับสํานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก)  การบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน  การจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานและขอบเขต

อํานาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
 (ข)  การกําหนดตําแหน่ง   คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   อัตราเงินเดือน  ค่าจ้างและเงินอ่ืน

ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
 (ค)  การคดัเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การประเมินผลงาน  การถอดถอนวินัยและการลงโทษ

ทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์  การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  รวมทั้ง

วิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง 
   (ง)  การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสํานักงาน  รวมทั้ง

การบัญชีและการจําหน่ายทรัพยสิ์นจากบัญชีเป็นสูญ 
   (จ)  การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
   (ฉ)  ขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
   (ช)  การสรรหา   การแต่งตั้ง  และการถอดถอนผู้อํานวยการ  การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ  

และการมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน 
(๑๐) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 

หน้า  9สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๔ 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ

หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้ 
แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนก็ได้ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามวรรคหนึ่ง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการ

คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสํานักงานให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน  แผนการเงิน  โครงการ  และงบประมาณประจําปีของสํานักงาน 
(๓) ดูแลฐานะและความม่ันคงทางการเงิน  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินพิจารณารายงาน

ของผู้ตรวจสอบการเงิน  และวางระเบียบ  กฎเกณฑ์  หรือข้อห้ามทางการเงิน 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศ 

หน้า  8สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  9สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑๑) กระทําการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
ระเบียบเก่ียวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๙)  (ง)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา  ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
ในการปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และให้ 
ที่ประชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือจะมีมติในการ

ประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน   

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา  ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์

ต่อการดําเนินงานของสํานักงานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ  และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  
และที่ปรึกษาคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และที่ปรึกษาคณะทํางานจะต้องไม่เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัด

หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซ่ึงคณะกรรมการ

มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการหรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน

ตามมาตรา  ๘  (๕) 
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา  ๒๑ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หน้า  10สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  10สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้คณะทํางานและที่ปรึกษาคณะทํางานได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซ่ึงต้องมีจํานวนไม่สูงกว่าเบ้ียประชุมและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา  ๒๒ ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อํานวยการ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโส

ตามลําดับปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็น 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

มาตรา  ๒๓ ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลาและต้องเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ

สํานักงานตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘ 
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗) 
มาตรา  ๒๔ ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกิน

สองวาระติดต่อกัน 
มาตรา  ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓)  ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๒๓ 
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม  (๔)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ 

หน้า  11สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑๑) กระทําการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
ระเบียบเก่ียวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๙)  (ง)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา  ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
ในการปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และให้ 
ที่ประชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือจะมีมติในการ

ประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน   

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา  ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์

ต่อการดําเนินงานของสํานักงานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ  และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  
และที่ปรึกษาคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และที่ปรึกษาคณะทํางานจะต้องไม่เป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัด

หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซ่ึงคณะกรรมการ

มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการหรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน

ตามมาตรา  ๘  (๕) 
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา  ๒๑ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หน้า  10สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  11สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา  ๒๖ ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์
ของสํานักงาน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการ  และเป็น

ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง  เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา  ๓๔  
วรรคสอง  รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  และโครงการต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงาน

บรรลุวัตถุประสงค์ 
(๒) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสํานักงานรวมทั้งรายงาน

การเงินและบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
(๓) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ   
ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน 
มาตรา  ๒๗ ผู้อํานวยการมีอํานาจ 
(๑) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเป็น

ผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 
(๒) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกาํหนด 
(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติของ

คณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา  ๒๘ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสํานักงาน   

เพื่อการนี้  ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ

หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับ

ที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสํานักงาน  เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 
มาตรา  ๒๙ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ

ผู้อํานวยการ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หน้า  12สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  12สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๔ 
ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน 

 
 

มาตรา  ๓๐ ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานมีสามประเภท  คือ 
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  ได้แก่  ผู้ซ่ึงปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ

ของสํานักงาน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่  ผู้ซ่ึงสํานักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีสัญญาจ้าง 
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมาปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๓ 
มาตรา  ๓๑ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
(๕) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสํานักงาน 
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๗) 
ความใน  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งสํานักงานจําเป็นต้องจ้าง

หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน 
มาตรา  ๓๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๓๑ 
(๔) ถูกให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ 

หน้า  13สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา  ๒๖ ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์
ของสํานักงาน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการ  และเป็น

ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง  เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา  ๓๔  
วรรคสอง  รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  และโครงการต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงาน

บรรลุวัตถุประสงค์ 
(๒) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสํานักงานรวมทั้งรายงาน

การเงินและบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
(๓) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ   
ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน 
มาตรา  ๒๗ ผู้อํานวยการมีอํานาจ 
(๑) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเป็น

ผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 
(๒) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกาํหนด 
(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติของ

คณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา  ๒๘ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสํานักงาน   

เพื่อการนี้  ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ

หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับ

ที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสํานักงาน  เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 
มาตรา  ๒๙ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ

ผู้อํานวยการ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หน้า  12สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  13สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้ใน

ระเบียบหรือข้อบังคับ 
มาตรา  ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน  รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ  พนักงาน  

เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชนอ่ืน   
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้  ทั้งนี้  เม่ือได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว

ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ   
และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 
เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสํานักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 

มีสิทธิได้รับการบรรจแุละแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ํากว่า

ตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 
หมวด  ๕ 

การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสํานักงาน 
 

 

มาตรา  ๓๔ การบัญชีของสํานักงาน  ให้ จัดทําตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกําหนด  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  และการพัสดุ 
ของสํานักงาน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา  ๓๕ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง

ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ

หน้า  14สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  14สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ทรัพย์สินของสํานักงาน  โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์   
ประหยัด  และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   ของสํานักงาน  
สอบถามผู้อํานวยการ  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  หรือบุคคลอ่ืนและเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี

และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของสํานักงานเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 
มาตรา  ๓๖ ให้สํานักงานทํารายงานประจําปีเสนอรัฐมนตรีทุกส้ินปีงบประมาณรายงานนี้ 

ให้กล่าวถึงผลงานของสํานักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว  บัญชีทําการ  พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  รวมทั้ง

คําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า 
มาตรา  ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสํานักงานให้มี

ประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของสํานักงาน  
ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   
โครงการ  และแผนงานที่ได้จัดทําไว้ให้สํานักงานจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่

คณะกรรมการกําหนดแต่ต้องไม่นานกว่าสามปี 
การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําโดยสถาบัน  หน่วยงาน  องค์กร  หรือคณะบุคคล

ที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง 
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล  
ในด้านประสิทธิภาพ  ในด้านการพัฒนาองค์กร  และในรายละเอียดอ่ืนตามที่คณะกรรมการจะได้กําหนด

เพิ่มเติมขึ้น 
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล  คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน

เป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ด้วยก็ได้ 
หมวด  ๖ 

การกํากับดูแล 
 

 

มาตรา  ๓๘ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่ กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย  และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  นโยบายของรัฐบาล  และมติของ

หน้า  15สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้ใน

ระเบียบหรือข้อบังคับ 
มาตรา  ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน  รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ  พนักงาน  

เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชนอ่ืน   
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้  ทั้งนี้  เม่ือได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว

ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ   
และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 
เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสํานักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 

มีสิทธิได้รับการบรรจแุละแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ํากว่า

ตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 
หมวด  ๕ 

การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสํานักงาน 
 

 

มาตรา  ๓๔ การบัญชีของสํานักงาน  ให้ จัดทําตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกําหนด  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  และการพัสดุ 
ของสํานักงาน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา  ๓๕ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง

ด้วยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ

หน้า  14สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  15สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสํานักงาน  เพื่อการนี้  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้สํานักงานชี้แจงแสดงความคิดเห็น   
ทํารายงาน  หรือยับยั้งการกระทําของสํานักงานที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  นโยบายของ
รัฐบาล  หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสํานักงาน  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการ

ดําเนินการของสํานักงานได้ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา  ๓๙ เม่ือพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม

มาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอํานาจ

หน้าที่  กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และงบประมาณของบรรดาภารกิจที่เก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และบรรดาภารกิจที่เก่ียวกับการศึกษาวิจัยและการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่สนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ   ไปเป็นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา  ๔๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซ่ึงดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อน

จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา  ๔๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา  ๔๒ ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับที่สมัครใจเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่

หน้า  16สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  16สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

หรือลูกจ้างของสํานักงาน  ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
ตามมาตรา  ๔๐  กําหนด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  และต้องผ่านการคัดเลือก
และประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๐  กําหนด  ซ่ึงหลักเกณฑ์ 
และวิธีการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี กําหนดตามมาตรา   ๑๐   
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแต่งตั้ งผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกและประเมินตามวรรคหนึ่ง  ให้มีผลในวันที่

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการดําเนินการตามมาตรา  ๓๙ 
มาตรา  ๔๓ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามมาตรา  ๔๒  ได้รับ

เงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือค่าตอบแทนตามตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  และค่าจ้าง  ตามที่คณะกรรมการ 
ตามมาตรา  ๔๐  กําหนด  รวมทั้งได้รับสวัสดิการและประโยชน์อย่างอ่ืนซ่ึงรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าที่

ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างผู้นั้นได้รับอยู่เดิม 
การเปลี่ยนจากข้าราชการไปเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ให้ถือว่าเป็นการ

ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมาย

ว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 
การเปลี่ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของสํานักงาน  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน

เพราะทางราชการยุบเลิกตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด  และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 
การเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ไม่ถือเป็นการ 

ออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง 
มาตรา  ๔๔ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับ

ของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงานตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้  ประสงค์จะให้นับเวลาการทํางานในขณะที่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง

ต่อเนื่องกับเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้มีสิทธิ

กระทําได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้กําหนด 

หน้า  17สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสํานักงาน  เพื่อการนี้  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้สํานักงานชี้แจงแสดงความคิดเห็น   
ทํารายงาน  หรือยับยั้งการกระทําของสํานักงานที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  นโยบายของ
รัฐบาล  หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสํานักงาน  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการ

ดําเนินการของสํานักงานได้ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา  ๓๙ เม่ือพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม

มาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอํานาจ

หน้าที่  กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และงบประมาณของบรรดาภารกิจที่เก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานปลัดกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และบรรดาภารกิจที่เก่ียวกับการศึกษาวิจัยและการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่สนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ   ไปเป็นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา  ๔๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซ่ึงดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อน

จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา  ๔๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา  ๔๒ ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับที่สมัครใจเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่

หน้า  16สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  17สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา  ๔๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดของสํานักงาน

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้นําระเบียบ   ข้อบังคับ   ประกาศ  หรือข้อกําหนดของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่ที่จะเป็นของสํานักงานตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า  18สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  18สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มี

บทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  เพื่อพัฒนา  ส่งเสริม  
และสนับสนุน  การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน

สารสนเทศที่เอื้อต่อการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเช่ือถือ  ดังน้ัน  
เพื่อให้การดําเนินการบรรลุผลตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

ประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  ระดับองค์กร  และระดับประชาชน  สมควรจัดต้ังสํานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ึนเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อให้ 
การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัว  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 

หน้า  19สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๐   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา  ๔๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดของสํานักงาน

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้นําระเบียบ   ข้อบังคับ   ประกาศ  หรือข้อกําหนดของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่ที่จะเป็นของสํานักงานตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า  18สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  19สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



พระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๑๘ / ตอนท่ี ๑๑๒ ก / หนา ๒๖ / วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๔๕ 

ผูรักษาการ 
 นายกรฐัมนตรี 
 

แกไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๕ / ตอนท่ี ๓๓ ก / หนา ๒๖ / วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

ผูรักษาการ 
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  21สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ช่ือกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๑๘ / ตอนท่ี ๑๑๒ ก / หนา ๒๖ / วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๔๕ 

ผูรักษาการ 
 นายกรฐัมนตรี 
 

แกไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๕ / ตอนท่ี ๓๓ ก / หนา ๒๖ / วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

ผูรักษาการ 
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  21สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า  21สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



พระราชบญัญตัิ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
------------------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เป็นปีที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดําเนินการ 
โดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิให้นําพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ 

ความในวรรคหน่ึงไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทําใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือ
ในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔  

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๑๒ ก/หน้า ๒๖/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

หน้า  22สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  22สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

  

-๒- 

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทาง
แสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่าน้ัน  

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมท่ีกระทําขึ้นโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง  ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัว 
อักษร  ตัวเลข  เสียง  ภาพ  หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดย
ผ่านวิธีการใดๆ 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง  ส่ง  รับ  เก็บรักษา  หรือ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โทรเลข  โทรพิมพ์  หรือโทรสาร 

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อ่ืน
ใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนํามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็น
เจ้าของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพ่ือแสดงว่าบุคคล
ดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“ระบบข้อมูล” หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

“การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การส่งหรือรับข้อความด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า 

“ผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้ส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมีการ
เก็บรักษาข้อมูลเพ่ือส่งไปตามวิธีการท่ีผู้นั้นกําหนด โดยบุคคลน้ันอาจจะส่งหรือสร้างข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมีการส่งหรือสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนามหรือแทนบุคคลน้ันก็ได้ 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางสําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“ผู้รับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้และ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลางสําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“บุคคลท่ีเป็นสื่อกลาง” หมายความว่า บุคคลซึ่งกระทําการในนามผู้อ่ืนในการส่ง รับ หรือ 
เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอันหน่ึงโดยเฉพาะ รวมถึงให้บริการอ่ืนที่ เก่ียวกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอ่ืนใด ซึ่งยืนยันความ
เช่ือมโยงระหว่างเจ้าของลายมือช่ือกับข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

“เจ้าของลายมือชื่อ” หมายความว่า ผู้ซึ่งถือข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์
และสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน 

หน้า  23สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบญัญตัิ 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
------------------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เป็นปีที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔” 

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดําเนินการ 
โดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดมิให้นําพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ 

ความในวรรคหน่ึงไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่กําหนดขึ้นเพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทําใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือ
ในการดําเนินงานของรัฐตามที่กําหนดในหมวด ๔  

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๑๒ ก/หน้า ๒๖/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

หน้า  22สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  23สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

  

-๓- 

“คู่กรณีที่เก่ียวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจกระทําการใดๆ โดยข้ึนอยู่กับใบรับรองหรือ 
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่าง
อ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ ต้ังขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล  คณะบุคคล  หรือบุคคล  
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินงานของรัฐไม่ว่าในการใดๆ  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔  และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑  
จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนก็ได้  

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

มาตรา ๗ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด
เพียงเพราะเหตุที่ข้อความน้ันอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การใดต้องทํา
เป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทําข้อความขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความ
นั้นได้ทําเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ หากได้มีการชําระเงินแทนหรือ
ดําเนินการอ่ืนใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่ง
เก่ียวข้องประกาศกําหนด ให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นตรา
สารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว ในการนี้ในการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว คณะกรรมการจะกําหนดกรอบและแนวทางเพ่ือเป็น
มาตรฐานท่ัวไปไว้ด้วยก็ได้๒ 

 

 

                                                           
๒ มาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หน้า  24สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  24สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

  

-๔- 

มาตรา ๙ ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือช่ือในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
มีการลงลายมือช่ือแล้ว ถ้า 

(๑) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือช่ือ
รับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน และ 

(๒) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เช่ือถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี 

วิธีการที่เช่ือถือได้ตาม (๒) ให้คํานึงถึง 

ก. ความมั่นคงและรัดกุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล สภาพพร้อมใช้
งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือช่ือที่กําหนดไว้ในกฎหมายระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัว
บุคคลผู้เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไม่ยอมรับ วิธีการท่ีใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทํา
ธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ช่วงเวลาที่มีการทําธุรกรรมและติดต่อสื่อสาร 

ข. ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมท่ีทํา จํานวนคร้ังหรือความสม่ําเสมอในการทํา
ธุรกรรม ประเพณีทางการค้าหรือทางปฏิบัติ ความสําคัญ มูลค่าของธุรกรรมที่ทํา หรือ 

ค. ความรัดกุมของระบบการติดต่อสื่อสาร๓ 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับการประทับตราของนิติบุคคลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโดยอนุโลม๔ 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้นําเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพท่ี
เป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว 

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เช่ือถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อความต้ังแต่
การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ 

(๒) สามารถแสดงข้อความน้ันในภายหลังได้ 

ความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด 
ของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความซ่ึงไม่มีผลต่อความถูกต้องของ
ข้อความน้ัน 

 

                                                           
๓ มาตรา ๙ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๙ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หน้า  25สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

  

-๓- 

“คู่กรณีที่เก่ียวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจกระทําการใดๆ โดยข้ึนอยู่กับใบรับรองหรือ 
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจที่ ต้ังขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล  คณะบุคคล  หรือบุคคล  
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดําเนินงานของรัฐไม่ว่าในการใดๆ  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔  และบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑  
จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนก็ได้  

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

มาตรา ๗ ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด
เพียงเพราะเหตุที่ข้อความน้ันอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การใดต้องทํา
เป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทําข้อความขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความ
นั้นได้ทําเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ หากได้มีการชําระเงินแทนหรือ
ดําเนินการอ่ืนใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐซึ่ง
เก่ียวข้องประกาศกําหนด ให้ถือว่าหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นตรา
สารนั้นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตามกฎหมายนั้นแล้ว ในการนี้ในการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว คณะกรรมการจะกําหนดกรอบและแนวทางเพ่ือเป็น
มาตรฐานท่ัวไปไว้ด้วยก็ได้๒ 

 

 

                                                           
๒ มาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หน้า  24สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  25สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

  

-๕- 

ในการวินิจฉัยความน่าเช่ือถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้
พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความน้ัน 

ในกรณีที่มีการทําสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหน่ึงสําหรับใช้อ้างอิง
ข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกน้ันมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้๕ 

มาตรา ๑๑๖ ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานใน
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ในการช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเช่ือถือได้หรือไม่เพียงใดนั้น 
ให้พิเคราะห์ถึงความน่าเช่ือถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ
ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งปวง 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้เก็บรักษา
เอกสารหรือข้อความใด  ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  ให้ถือ
ว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว 

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง 

(๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้
ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ 

(๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาท่ีส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามี 

ความในวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับกับข้อความท่ีใช้เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด  อาจกําหนด
หลักเกณฑ์รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความน้ันได้  เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี้ 

                                                           
๕ มาตรา ๑๐ วรรคส่ี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หน้า  26สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  26สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

  

-๖- 

มาตรา ๑๒/๑๗ ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับ
เอกสารหรือข้อความที่ได้มีการจัดทําหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสารและข้อความดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๓ คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และ 
ห้ามมิให้ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นได้ทําคําเสนอหรือคํา
สนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

มาตรา ๑๔ ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล  การแสดงเจตนาหรือคําบอกกล่าวอาจทํา
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

มาตรา ๑๕ บุคคลใดเป็นผู้ส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยวิธีใด  ให้ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้นั้น 

ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล  ให้ถือว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล  หาก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ส่งโดย 

(๑) บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรือ 

(๒) ระบบข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูลได้กําหนดไว้
ล่วงหน้าให้สามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติ 

มาตรา ๑๖ ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและชอบท่ีจะ
ดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้  ถ้า 

(๑) ผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที่ได้ตกลงกับผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูล หรือ 

(๒) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับน้ันเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งใช้วิธีการท่ี 
ผู้ส่งข้อมูลใช้ในการแสดงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้ส่งข้อมูล ซึ่งบุคคลนั้นได้ล่วงรู้โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้ันกับผู้ส่งข้อมูลหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูล 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับ  ถ้า 

(๑) ในขณะน้ันผู้รับข้อมูลได้รับแจ้งจากผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับ
นั้นมิใช่ของผู้ส่งข้อมูล และในขณะเดียวกันผู้รับข้อมูลมีเวลาพอสมควรท่ีจะตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามที่ได้รับแจ้งน้ัน หรือ 

                                                           
๗ มาตรา ๑๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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-๕- 

ในการวินิจฉัยความน่าเช่ือถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้
พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความน้ัน 

ในกรณีที่มีการทําสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหน่ึงสําหรับใช้อ้างอิง
ข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกน้ันมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดแล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกดังกล่าวใช้แทนต้นฉบับได้๕ 

มาตรา ๑๑๖ ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานใน
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ในการช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเช่ือถือได้หรือไม่เพียงใดนั้น 
ให้พิเคราะห์ถึงความน่าเช่ือถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ
ลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมทั้งพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งปวง 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้เก็บรักษา
เอกสารหรือข้อความใด  ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  ให้ถือ
ว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว 

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง 

(๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้
ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ 

(๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาท่ีส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามี 

ความในวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับกับข้อความท่ีใช้เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งหรือรับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด  อาจกําหนด
หลักเกณฑ์รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความน้ันได้  เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติในมาตรานี้ 

                                                           
๕ มาตรา ๑๐ วรรคส่ี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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-๗- 

(๒) กรณีตามวรรคหน่ึง (๒) เมื่อผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ไม่ใช่ของผู้ส่งข้อมูล หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือดําเนินการตามวิธีการท่ีได้
ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๗ ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง  ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและ 
ผู้รับข้อมูล  ผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูล  
และสามารถดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ เว้นแต่ผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับน้ันมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่ง หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๘ ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูลที่แยก
จากกัน และสามารถดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดนั้นได้ เว้นแต่ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ชุดน้ันจะซ้ํากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อีกชุดหน่ึง  และผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ้ํา  หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
หรือดําเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ต้องมีการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ว่าผู้ส่งข้อมูลได้ร้อง
ขอหรือตกลงกับผู้รับข้อมูลไว้ก่อนหรือขณะท่ีส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือปรากฏในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหรือ 
วิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจ้งการรับอาจทําได้ด้วยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูล ไม่ว่าโดย
ระบบข้อมูลที่ทํางานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอ่ืนใด หรือด้วยการกระทําใดๆ ของผู้รับข้อมูลซึ่ง
เพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว 

(๒) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลกําหนดเง่ือนไขว่าจะถือว่ามีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อได้รับ 
การตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าผู้ส่งข้อมูลจะ
ได้รับการตอบแจ้งการรับแล้ว 

(๓) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้กําหนดเง่ือนไขตามความใน (๒) และผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบ
แจ้งการรับนั้นภายในเวลาท่ีกําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่มิได้
กําหนดหรือตกลงเวลาไว้ 

  (ก) ผู้ส่งข้อมูลอาจส่งคําบอกกล่าวไปยังผู้รับข้อมูลว่าตนยังมิได้รับการตอบแจ้งการรับ
และกําหนดระยะเวลาอันสมควรให้ผู้รับข้อมูลตอบแจ้งการรับ และ 

  (ข) หากผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบแจ้งการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผู้ส่งข้อมูล 
บอกกล่าวแก่ผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ส่งข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมิได้มีการส่งเลยหรือ 
ผู้ส่งข้อมูลอาจใช้สิทธิอ่ืนใดที่ผู้ส่งข้อมูลมีอยู่ได้ 
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-๘- 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้สันนิษฐานว่า 
ผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมิให้ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับน้ันถูกต้องตรงกันกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ส่งข้อมูลได้ส่งมา 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏในการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเองว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้รับข้อมูลได้รับเป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคที่ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลได้ตกลง
หรือระบุไว้ในมาตรฐานซ่ึงใช้บังคับอยู่  ให้สันนิษฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปน้ันได้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดทางเทคนิคทั้งหมดแล้ว 

มาตรา ๒๒ การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ 
เข้าสู่ระบบข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล 

มาตรา ๒๓ การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ 
เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล 

หากผู้รับข้อมูลได้กําหนดระบบข้อมูลที่ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้
โดยเฉพาะ  ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่
ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้กําหนดไว้นั้น  แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบข้อมูล
อ่ืนของผู้รับข้อมูลซึ่งมิใช่ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลกําหนดไว้ ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผล
นับแต่เวลาที่ได้เรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลน้ัน 

ความในมาตราน้ีให้ใช้บังคับแม้ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลต้ังอยู่ในสถานที่อีกแห่งหน่ึง
ต่างหากจากสถานที่ที่ถือว่าผู้รับข้อมลูได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๔ การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ได้ส่ง ณ ที่ทําการงานของผู้ส่ง
ข้อมูล  หรือได้รับ ณ ที่ทําการงานของผู้รับข้อมูล  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ทําการงานหลายแห่ง ให้ถือเอาที่ทําการงานที่
เกี่ยวข้องมากที่สุดกับธุรกรรมน้ันเป็นที่ทําการงานเพ่ือประโยชน์ตามวรรคหน่ึง แต่ถ้าไม่สามารถ
กําหนดได้ว่าธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับที่ทําการงานแห่งใดมากที่สุด ให้ถือเอาสํานักงานใหญ่เป็น
สถานที่ที่ได้รับหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏที่ทําการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอาถ่ินที่อยู่ปกติเป็น
สถานที่ที่ส่งหรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการส่งและการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทางโทร
เลขและโทรพิมพ์ หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดท่ีได้กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เช่ือถือได้ 
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-๗- 

(๒) กรณีตามวรรคหน่ึง (๒) เมื่อผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ไม่ใช่ของผู้ส่งข้อมูล หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือดําเนินการตามวิธีการท่ีได้
ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๗ ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง  ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและ 
ผู้รับข้อมูล  ผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับนั้นถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่งข้อมูล  
และสามารถดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ เว้นแต่ผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับน้ันมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการส่ง หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๘ ผู้รับข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแต่ละชุดเป็นข้อมูลที่แยก
จากกัน และสามารถดําเนินการไปตามข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชุดนั้นได้ เว้นแต่ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ชุดน้ันจะซ้ํากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อีกชุดหน่ึง  และผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ้ํา  หากผู้รับข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
หรือดําเนินการตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ต้องมีการตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ว่าผู้ส่งข้อมูลได้ร้อง
ขอหรือตกลงกับผู้รับข้อมูลไว้ก่อนหรือขณะที่ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือปรากฏในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหรือ 
วิธีการใดโดยเฉพาะ การตอบแจ้งการรับอาจทําได้ด้วยการติดต่อสื่อสารจากผู้รับข้อมูล ไม่ว่าโดย
ระบบข้อมูลที่ทํางานโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอ่ืนใด หรือด้วยการกระทําใดๆ ของผู้รับข้อมูลซึ่ง
เพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้ว 

(๒) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลกําหนดเง่ือนไขว่าจะถือว่ามีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อได้รับ 
การตอบแจ้งการรับจากผู้รับข้อมูล ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าผู้ส่งข้อมูลจะ
ได้รับการตอบแจ้งการรับแล้ว 

(๓) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้กําหนดเง่ือนไขตามความใน (๒) และผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบ
แจ้งการรับนั้นภายในเวลาท่ีกําหนดหรือตกลงกัน หรือภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่มิได้
กําหนดหรือตกลงเวลาไว้ 

  (ก) ผู้ส่งข้อมูลอาจส่งคําบอกกล่าวไปยังผู้รับข้อมูลว่าตนยังมิได้รับการตอบแจ้งการรับ
และกําหนดระยะเวลาอันสมควรให้ผู้รับข้อมูลตอบแจ้งการรับ และ 

  (ข) หากผู้ส่งข้อมูลมิได้รับการตอบแจ้งการรับภายในระยะเวลาตาม (ก) เมื่อผู้ส่งข้อมูล 
บอกกล่าวแก่ผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ส่งข้อมูลชอบที่จะถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมิได้มีการส่งเลยหรือ 
ผู้ส่งข้อมูลอาจใช้สิทธิอ่ืนใดที่ผู้ส่งข้อมูลมีอยู่ได้ 
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หมวด ๒  
ลายมือชื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

 

มาตรา ๒๖ ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือถือได้ 

(๑) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เช่ือมโยงไปยังเจ้าของลายมือช่ือ 
โดยไม่เช่ือมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใต้สภาพที่นํามาใช้ 

(๒) ในขณะสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือช่ือโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 

(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแก่ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นสามารถ
จะตรวจพบได้ และ 

(๔) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพ่ือรับรองความ
ครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความน้ันสามารถตรวจพบ
ได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการจํากัดว่าไม่มีวิธีการอ่ืนใดท่ีแสดงได้ว่าเป็นลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือถือได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี่ยวกับความไม่น่าเช่ือถือของลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๒๗ ในกรณีมีการใช้ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีผลตามกฎหมาย เจ้าของลายมือช่ือต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือมิให้มีการใช้ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๒) แจ้งให้บุคคลท่ีคาดหมายได้โดยมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะกระทําการใดโดยขึ้นอยู่กับลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเก่ียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อ 

  (ก) เจ้าของลายมือช่ือรู้หรือควรได้รู้ว่าข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น  
สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  (ข) เจ้าของลายมือช่ือรู้จากสภาพการณ์ที่ปรากฏว่ากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ข้อมูล 
สําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูก
ล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่ง
กระทําโดยเจ้าของลายมือช่ือเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามท่ีมีการกําหนดใน
ใบรับรอง 

หน้า  30สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  30สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

  

-๑๐- 

มาตรา ๒๘ ในกรณีมีการให้บริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ผลทางกฎหมายเสมือนหน่ึงลงลายมือช่ือผู้ให้บริการออกใบรับรองต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนได้แสดงไว้ 

(๒) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการแสดง
สาระสําคัญทั้งหมดที่ตนได้กระทําเก่ียวกับใบรับรองน้ันตลอดอายุใบรับรอง หรือตามท่ีมีการกําหนด
ในใบรับรอง 

(๓) จัดให้มี วิธีการในการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีที่ เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการแสดงสาระสําคัญทั้งหมดจากใบรับรองได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

   (ก) การระบุผู้ให้บริการออกใบรับรอง 

    (ข) เจ้าของลายมือช่ือซึ่งระบุในใบรับรองได้ควบคุมข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในขณะมีการออกใบรับรอง 

  (ค) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีผล ใช้ได้ในขณะหรือก่อนที่มีการ
ออกใบรับรอง 

(๔) จัดให้มีวิธีการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณทีี่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบกรณีดังต่อไปนี้
จากใบรับรองหรือจากวิธีอ่ืน 

  (ก)  วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวเจ้าของลายมือช่ือ 

  (ข)  ข้อจํากัดเก่ียวกับวัตถุประสงค์และคุณค่าที่มีการนําขอ้มูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสห์รือใบรับรอง 

  (ค) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์ใช้ได้และไม่สูญหาย  
ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  (ง)  ข้อจํากัดเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองได้ระบุไว้ 

  (จ)  การมีวิธีการให้เจ้าของลายมือช่ือส่งคําบอกกล่าวเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๒๗ (๒) 

  (ฉ)  การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองท่ีทันการ 

(๕) ในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (จ) บริการนั้นต้องมีวิธีการที่ให้เจ้าของลายมือช่ือสามารถ
แจ้งได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีที่มีบริการตาม (๔) (ฉ) บริการน้ัน
ต้องสามารถเพิกถอนใบรับรองได้ทันการ 

(๖) ใช้ระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เช่ือถือได้ในการให้บรกิาร 
 

 

 

หน้า  31สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

  

-๙- 

หมวด ๒  
ลายมือชื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

 

มาตรา ๒๖ ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือถือได้ 

(๑) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เช่ือมโยงไปยังเจ้าของลายมือช่ือ 
โดยไม่เช่ือมโยงไปยังบุคคลอ่ืนภายใต้สภาพที่นํามาใช้ 

(๒) ในขณะสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือช่ือโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอ่ืน 

(๓) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแก่ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นสามารถ
จะตรวจพบได้ และ 

(๔) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพ่ือรับรองความ
ครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบ
ได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการจํากัดว่าไม่มีวิธีการอ่ืนใดที่แสดงได้ว่าเป็นลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือถือได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเก่ียวกับความไม่น่าเช่ือถือของลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๒๗ ในกรณีมีการใช้ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีผลตามกฎหมาย เจ้าของลายมือช่ือต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือมิให้มีการใช้ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๒) แจ้งให้บุคคลท่ีคาดหมายได้โดยมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะกระทําการใดโดยขึ้นอยู่กับลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเก่ียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อ 

  (ก) เจ้าของลายมือช่ือรู้หรือควรได้รู้ว่าข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น  
สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  (ข) เจ้าของลายมือช่ือรู้จากสภาพการณ์ที่ปรากฏว่ากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ข้อมูล 
สําหรับใช้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูก
ล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระสําคัญทั้งหมด ซึ่ง
กระทําโดยเจ้าของลายมือช่ือเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามท่ีมีการกําหนดใน
ใบรับรอง 

หน้า  30สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  31สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

  

-๑๑- 

มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา ๒๘ 
(๖)  ให้คํานึงถึงกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพย์ที่มีอยู่ 

(๒) คุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาข้อมูลการให้บริการน้ัน 

(๔) การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าของลายมือช่ือที่ระบุในใบรับรอง และผู้ที่อาจ
คาดหมายได้ว่าจะเป็นคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ความสม่ําเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ 

(๖) องค์กรท่ีให้การรับรองหรือให้บริการออกใบรับรองเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการมีอยู่ของ
สิ่งที่กล่าวมาใน (๑) ถึง (๕) 

(๗) กรณีใดๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๐ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(๒) ในกรณีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง ต้องมีการดําเนินการตามสมควร ดังนี้ 

  (ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ 

 (ข) ปฏิบัติตามข้อจํากัดใดๆ ที่เกี่ยวกับใบรับรอง 

มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้อง
คํานึงถึง 

(๑) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานท่ีสร้างหรือใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

(๒) สถานที่ทําการงานของผู้ออกใบรับรองหรือเจ้าของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ใบรับรองที่ออกในต่างประเทศให้มีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับใบรับรองที่ออก
ในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกล่าวได้ใช้ระบบที่เช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เช่ือถือได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในต่างประเทศให้ถือว่ามีผลตามกฎหมายในประเทศ
เช่นเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในประเทศ หากการสร้างหรือใช้ลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนกิส์ดังกล่าวได้ใช้ระบบที่เช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เช่ือถือได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการพิจารณาว่าใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ใดมีความเช่ือถือได้ตามวรรคสอง
หรือวรรคสาม ให้คํานึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้องประกอบด้วย 

 

 

หน้า  32สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  32สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

  

-๑๒- 

หมวด ๓ 
ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
แต่ในกรณีที่จําเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความเช่ือถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อ
สาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการท่ีต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนก็ได้ 

ในการกําหนดให้กรณีใดต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตตาม 
วรรคหน่ึง ให้กําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการป้องกันความเสียหายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น 

ในการน้ี จะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงแห่งใดเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล 
ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และนําข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ  หรือต้องขึ้นทะเบียน  ให้ผู้ที่ประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องแจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา  และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาได้รับแจ้งหรือรับขึ้น
ทะเบียนให้ออกใบรับแจ้งหรือใบรับขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งหรือการข้ึนทะเบียนในวันที่
ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน  และให้ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจน้ันได้ต้ังแต่วันที่ได้รับ
แจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน  แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบใน
ภายหลังว่าการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้มีอํานาจสั่งผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียน
แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งดังกลา่ว 

ในการประกอบธุรกิจ  ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ถ้าผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึงไม่แก้ไขการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามวรรคสอง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให้
คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท  โดยคํานึงถึงความ
ร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทําผิด  และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้นั้น
ดําเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ 
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-๑๑- 

มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาความเช่ือถือได้ของระบบ วิธีการ และบุคลากรตามมาตรา ๒๘ 
(๖)  ให้คํานึงถึงกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานภาพทางการเงิน บุคลากร และสินทรัพย์ที่มีอยู่ 

(๒) คุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาข้อมูลการให้บริการน้ัน 

(๔) การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าของลายมือช่ือที่ระบุในใบรับรอง และผู้ที่อาจ
คาดหมายได้ว่าจะเป็นคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ความสม่ําเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ 

(๖) องค์กรท่ีให้การรับรองหรือให้บริการออกใบรับรองเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการมีอยู่ของ
สิ่งที่กล่าวมาใน (๑) ถึง (๕) 

(๗) กรณีใดๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๐ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(๒) ในกรณีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง ต้องมีการดําเนินการตามสมควร ดังนี้ 

  (ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรอง การพักใช้ หรือการเพิกถอนใบรับรอง และ 

 (ข) ปฏิบัติตามข้อจํากัดใดๆ ที่เกี่ยวกับใบรับรอง 

มาตรา ๓๑ ใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้อง
คํานึงถึง 

(๑) สถานที่ออกใบรับรองหรือสถานท่ีสร้างหรือใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

(๒) สถานที่ทําการงานของผู้ออกใบรับรองหรือเจ้าของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ใบรับรองที่ออกในต่างประเทศให้มีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับใบรับรองที่ออก
ในประเทศ หากการออกใบรับรองดังกล่าวได้ใช้ระบบที่เช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เช่ือถือได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในต่างประเทศให้ถือว่ามีผลตามกฎหมายในประเทศ
เช่นเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างหรือใช้ในประเทศ หากการสร้างหรือใช้ลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนกิส์ดังกล่าวได้ใช้ระบบที่เช่ือถือได้ไม่น้อยกว่าระบบที่เช่ือถือได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการพิจารณาว่าใบรับรองหรือลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ใดมีความเช่ือถือได้ตามวรรคสอง
หรือวรรคสาม ให้คํานึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศและปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้องประกอบด้วย 
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-๑๓- 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
และถ้าผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการ
บังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และใน
กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อ
บังคับชําระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคําสั่งให้ชําระค่าปรับน้ันชอบด้วยกฎหมายก็ให้
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพ่ือ
ชําระค่าปรับได้ 

ในกรณีผู้กระทําผิดตามวรรคส่ีไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซ้ําอีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นประกอบธุรกิจตามที่ได้แจ้งหรือขึ้น
ทะเบียนอีกต่อไป 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็นกิจการท่ีต้องได้รับใบอนุญาต  ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การ
ต่ออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกําหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
บริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม  ให้คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกินสองล้านบาท โดยคํานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมท่ีกระทําผิด และใน
กรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้นั้นดําเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมได้ ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๓๓ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคสี่ไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซ้ําอีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด ๔ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

 

มาตรา ๓๕  คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง  การชําระเงิน  การ
ประกาศ  หรือการดําเนินการใดๆ  ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ  ถ้าได้
กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ให้นํา
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผล โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการตาม
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-๑๔- 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องน้ันกําหนด  ทั้งน้ี ในพระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําการใดๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกําหนด
รายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้ 

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง  พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกําหนดให้ผู้
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้อง
ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้  ในกรณีนี้ ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓  และ
บทกําหนดโทษที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๕ 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

  มาตรา ๓๖๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่า “คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธานกรรมการ 
และกรรมการอื่นอีกจํานวนสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ด้านการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการสรรหาด้านละสองคน ทั้งน้ี ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
ของแต่ละด้านต้องมาจากภาคเอกชน และให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ให้เลขานุการแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอแนะหรือให้คํ าปรึกษาต่อรั ฐมนตรี เ พ่ือการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๘ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หน้า  35สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

  

-๑๓- 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
และถ้าผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการ
บังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และใน
กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อ
บังคับชําระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคําสั่งให้ชําระค่าปรับน้ันชอบด้วยกฎหมายก็ให้
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพ่ือ
ชําระค่าปรับได้ 

ในกรณีผู้กระทําผิดตามวรรคส่ีไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซ้ําอีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นประกอบธุรกิจตามที่ได้แจ้งหรือขึ้น
ทะเบียนอีกต่อไป 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็นกิจการท่ีต้องได้รับใบอนุญาต  ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การ
ต่ออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกําหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
บริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม  ให้คณะกรรมการพิจารณามีคําสั่งลงโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกินสองล้านบาท โดยคํานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทําผิด และใน
กรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้นั้นดําเนินการใดๆ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมได้ ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๓๓ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคสี่ไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทํา
ความผิดซ้ําอีก ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด ๔ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

 

มาตรา ๓๕  คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทางปกครอง  การชําระเงิน  การ
ประกาศ  หรือการดําเนินการใดๆ  ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ  ถ้าได้
กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ให้นํา
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผล โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการตาม
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-๑๕- 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๓๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 
หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้
กระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๓๙ ให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่  และให้ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง 

ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๔๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ 

ให้นําความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
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-๑๖- 

มาตรา ๔๒/๑๙ ให้คณะกรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งต้ังตามมาตรา ๔๒ ให้ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๓๑๐ ให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนราชการ
ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ธุรการของคณะกรรมการ 

 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 

มาตรา ๔๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้งหรือขึ้น
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือโดยฝ่า
ฝืน   คําสั่งห้ามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๕ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่กระทําโดยนิติบุคคล  ผู้จัดการหรือ 
ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของนิติบุคคล ต้องรับผิดในความผิดนั้นด้วย  
เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดน้ัน  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
        นายกรฐัมนตร ี

 

 

 

 

                                                           
๙ มาตรา ๔๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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-๑๕- 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๓๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 
หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้
กระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๓๙ ให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  และให้ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง 

ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๔๑ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ 

ให้นําความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
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-๑๗- 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การทําธุรกรรมในปัจจุบันมี
แนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากวิธีการทําธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็น
อย่างมาก อันส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับ
การทําเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรับรองวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเช่ือถือ และมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการทํา
ธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปท่ีเคยปฏิบัติอยู่เดิมควรกําหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทําหน้าที่วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามดูแล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพ
ตลอดเวลาให้มีมาตรฐานน่าเช่ือถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้อง 
อันจะเป็นการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วย
การมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เป็นเอกรูป และสอดคล้องกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑ 

มาตรา ๑๐๒  ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ให้แก้ไขคําว่า “รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี 
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่า

                                                           
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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-๑๘- 

ตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๒ 

มาตรา ๑๑  ในระหว่างที่จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ยังไม่แล้วเสร็จ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
รับผิดชอบทําหน้าที่หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพลางก่อน 

ให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแต่งต้ังข้าราชการซ่ึงดํารง
ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับแปดหรือเทียบเท่าในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพลาง
ก่อนจนกว่าการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะแล้วเสร็จ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
มาปฏิบัติงานช่ัวคราวในสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความ
จําเป็นก็ได้ 

มาตรา ๑๒  ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เน่ืองจากปัจจุบันกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับในเร่ืองตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่
สามารถระบุถึงตัวผู้ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการประทับตราในหนังสือเป็นสําคัญ รวมทั้งยัง
ไม่มีบทบัญญัติที่กําหนดให้สามารถนําเอกสารซึ่งเป็นส่ิงพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทน
ต้นฉบับหรือให้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้ และโดยที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกําหนดให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และ

                                                           
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน้า ๘๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

หน้า  39สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

  

-๑๗- 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การทําธุรกรรมในปัจจุบันมี
แนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากวิธีการทําธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็น
อย่างมาก อันส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับ
การทําเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรับรองวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานท่ีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเช่ือถือ และมีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการทํา
ธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมควรกําหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทําหน้าที่วางนโยบายกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือส่งเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามดูแล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพ
ตลอดเวลาให้มีมาตรฐานน่าเช่ือถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้อง 
อันจะเป็นการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วย
การมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เป็นเอกรูป และสอดคล้องกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๑ 

มาตรา ๑๐๒  ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ให้แก้ไขคําว่า “รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม” เป็น 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี 
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่า

                                                           
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

หน้า  38สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  39สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

  

-๑๙- 

ดําเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบกับปัจจุบันธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย จําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานธุรการเพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแล 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมควรจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขึ้นทําหน้าที่แทนศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หน้า  40สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  40สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

  

-๑๙- 

ดําเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบกับปัจจุบันธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย จําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานธุรการเพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแล 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมควรจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขึ้นทําหน้าที่แทนศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หน้า  40สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพออก พ.ศ. ๒๕๕๕



 
 
ช่ือกฎหมาย  

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพออก  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๘ ง / หนา ๙ / วนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  42สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  42สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  การรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กําหนดให้มีหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ส่ิงพิมพ์ออกสามารถใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และมีผลใช้แทน
ต้นฉบับได้   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  การรับรอง
ส่ิงพิมพ์ออก  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ส่ิงพิมพ์ออก”  หมายความว่า  ส่ิงพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนําเสนอหรือเก็บรักษา

เป็นเอกสารต้นฉบับ 
“ระบบการพิมพ์ออก”  หมายความว่า  ระบบที่ใช้ในการนําเข้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น

ต้นฉบับของสิ่งพิมพ์ออก  และการจัดทําส่ิงพมิพ์ออกสําหรับใช้อ้างอิงข้อความของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก”  หมายความว่า  คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่มีอํานาจ

รับรองสิ่งพิมพ์ออกตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ข้อ ๔ การจัดทําส่ิงพิมพ์ออกในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าได้มีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดย

หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกและมีผลใช้แทนต้นฉบับได้ 
(๑) เจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  หรือบุคคลภายใต้บังคับของ

เจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เป็นผู้จัดทําส่ิงพิมพ์ออกจากระบบ 
การพิมพ์ออกที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจในการเก็บรักษาหรือควบคุมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอ่ืน  
หรือบุคคลภายใต้บังคับหน่วยงานของรัฐ  เป็นผู้จัดทําส่ิงพิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออกที่อยู่ภายใต้ 
การควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐนั้น 
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ช่ือกฎหมาย  

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพออก  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๘ ง / หนา ๙ / วนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับหรือควบคุมดูแล  หรือหน่วยงาน 
ที่อยู่ภายใต้การกํากับหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  เป็นผู้จัดทําส่ิงพิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออก
ที่มีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือมีความเหมาะสมกว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

 
 

ข้อ ๕ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีบุคลากรซ่ึงมีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางเทคนิคที่เหมาะสม

สําหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกในจํานวนที่เพียงพอ  โดยอย่างน้อยต้องมี
บุคลากรซ่ึงมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้าน  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 (ข) ด้านเทคโนโลยีการระบุตัวตน  (Identification)  และการยืนยันตัวตน  (Authentication) 
 (ค) ด้านระบบเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 (ง) ด้านการตรวจสอบและประเมินผลความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
(๒) ต้องจัดให้มีเครื่องมือหรือวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานสําหรับใช้ในการตรวจสอบว่า

ระบบการพิมพ์ออกและกระบวนการจัดทําส่ิงพิมพ์ออก  มีความม่ันคงปลอดภัยและสามารถจัดทํา
ส่ิงพิมพ์ออกที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

(๓) ไม่เคยถูกสั่งยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามข้อ  ๙  หรือเคยถูกสั่งยกเลิก
แต่ยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

(๔) ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออก  และจะต้องไม่มีเหตุ 
ที่ทําให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการดําเนินงาน   

(๕) ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้พัฒนา  ขาย  จําหน่าย  
จัดทํา  จัดซ้ือ  จัดหา  หรือให้เช่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้กับผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออก   

คณะกรรมการอาจออกประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามประการอ่ืน 
ของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  กรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์   
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ซ่ึงมีอํานาจจัดการของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกที่เคยถูกส่ัง

ยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 
คณะกรรมการอาจออกประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามประการอ่ืนของ

หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกซ่ึงเป็นนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได้ 
ข้อ ๗ ผู้ประสงค์จะเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกให้ยื่นเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

ต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑) คําขอให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก   
(๒) นโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมี

มาตรฐานที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
เรื่อง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

(๓) กระบวนการรับรองระบบการพิมพ์ออก 
(๔) นโยบาย  มาตรฐานและมาตรการในการตรวจระบบการพิมพ์ออก 
(๕) รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ  ด้านเทคโนโลยีการระบุตัวตน  (Identification)  และการยืนยันตัวตน  (Authentication)  
ด้านระบบเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ด้านการตรวจสอบและประเมินผลความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  รวมทั้งด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๖) เอกสารอ่ืนใดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ข้อ ๘ คณะกรรมการจะประกาศให้ผู้ยื่นคําขอตามข้อ  ๗  เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก

เม่ือคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า   
ผู้ยื่นคําขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  และได้ยื่นเอกสารหลักฐาน 
ตามข้อ  ๗  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานใดทําหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการรับรองระบบ 
การพิมพ์ออกของผู้ยื่นคําขอเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามวรรคหนึ่งได้ 

ข้อ ๙ คณะกรรมการอาจยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก  
เม่ือปรากฏว่าหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๓) หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับหรือควบคุมดูแล  หรือหน่วยงาน 
ที่อยู่ภายใต้การกํากับหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  เป็นผู้จัดทําส่ิงพิมพ์ออกจากระบบการพิมพ์ออก
ที่มีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือมีความเหมาะสมกว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

 
 

ข้อ ๕ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้มีบุคลากรซ่ึงมีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางเทคนิคที่เหมาะสม

สําหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกในจํานวนที่เพียงพอ  โดยอย่างน้อยต้องมี
บุคลากรซ่ึงมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้าน  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 (ข) ด้านเทคโนโลยีการระบุตัวตน  (Identification)  และการยืนยันตัวตน  (Authentication) 
 (ค) ด้านระบบเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 (ง) ด้านการตรวจสอบและประเมินผลความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
(๒) ต้องจัดให้มีเครื่องมือหรือวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานสําหรับใช้ในการตรวจสอบว่า

ระบบการพิมพ์ออกและกระบวนการจัดทําส่ิงพิมพ์ออก  มีความม่ันคงปลอดภัยและสามารถจัดทํา
ส่ิงพิมพ์ออกที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

(๓) ไม่เคยถูกสั่งยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามข้อ  ๙  หรือเคยถูกสั่งยกเลิก
แต่ยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกส่ังยกเลิกการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

(๔) ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออก  และจะต้องไม่มีเหตุ 
ที่ทําให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการดําเนินงาน   

(๕) ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้พัฒนา  ขาย  จําหน่าย  
จัดทํา  จัดซ้ือ  จัดหา  หรือให้เช่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้กับผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออก   

คณะกรรมการอาจออกประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามประการอ่ืน 
ของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  กรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ของหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์   
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

หน้า  44สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  45สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖ 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้  รวมทั้งแนวปฏิบัติอ่ืนใดที่ออก

โดยคณะกรรมการ   
(๓) กระทําการใดจนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการรับรอง

ระบบการพิมพ์ออก 
ข้อ ๑๐ เม่ือปรากฏเหตุแห่งการยกเลิกตามข้อ  ๙  คณะกรรมการอาจสั่งให้หน่วยงานรับรอง

ส่ิงพิมพ์ออกแก้ไขหรือดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมีคําส่ังภายในระยะเวลาที่กําหนด   
ในกรณีที่หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําส่ังคณะกรรมการหรือกระทําการ

อันเป็นการฝ่าฝืนการกระทํานั้นอีก  คณะกรรมการอาจยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออก 

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดําเนินงานในการรับรอง
ระบบการพิมพ์ออก  และรายงานการดํารงไว้ซ่ึงคุณสมบัติหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ในคุณสมบัติ 
อันเป็นเงื่อนไขในการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ต่อคณะกรรมการ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการประกาศให้เป็นหน่วยงานรับรอง
ส่ิงพิมพ์ออก  เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งนี้  ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายกําหนด 

หมวด  ๒ 
การรับรอง 

 

 

ข้อ ๑๒ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกจะรับรองระบบการพิมพ์ออกของผู้ขอให้รับรองระบบ
การพิมพ์ออก  เม่ือตรวจสอบพบว่าระบบการพิมพ์ออกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
ในหมวดนี้  โดยให้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ํา  เว้นแต่มาตรฐานขั้นต่ําในบางเรื่องนั้นจะมิได้ถูกนํามาใช้ 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกพิจารณารับรองระบบการพิมพ์ออก  โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ระบบการพิมพ์ออกมีกระบวนการที่ทําให้ม่ันใจได้ว่าส่ิงพิมพ์ออกมีข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออกต้องจัดให้มีกระบวนการ 
ในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งพิมพ์ออก   

(๒) คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการพิมพ์ออก 
(๓) วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวตนผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบการพิมพ์ออก 
(๔) การดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นเพื่อรับรองว่าระบบการพิมพ์ออกมีความสอดคล้องตรงตาม

หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานตามที่คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายประกาศกําหนดไว้ 

หน้า  46สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  46สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๔ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกจะรับรองระบบการพิมพ์ออก  เม่ือระบบการพิมพ์ออก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีกระบวนการที่มีความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ซ่ึงมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๓  หรือมาตรฐานอ่ืน 
ที่เทียบเท่า   

(๒) มีระบบสํารองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (Backup)  และระบบการกู้คืนข้อมูล  (Data  recovery)  
ที่เหมาะสม 

(๓) ได้จัดทําโดยมีเทคโนโลยีและมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่เป็นการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติมโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต  ซ่ึงไม่มีผลต่อความถูกต้อง
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

(๔) มีกระบวนการบันทึกหลักฐานการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
(๕) มีกระบวนการบันทึกหลักฐานการจัดทําส่ิงพิมพ์ออกเพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติ 

การจัดทําส่ิงพิมพ์ออก 
(๖) มีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบการพิมพ์ออก  โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก) การระบุตัวตน  (Identification) 
 (ข) การยืนยันตัวตน  (Authentication) 
 (ค) การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง  (Authorization) 
 (ง) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทํา  (Accountability) 
 ทั้งนี้  เพื่อให้ยืนยันได้ว่าการจัดทําส่ิงพิมพ์ออกได้ดําเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น 
(๗) มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความม่ันคงปลอดภัย 

ของระบบสารสนเทศ  และสิ่งพิมพ์ออกสามารถแสดงหรืออ้างอิงข้อความเพื่อใช้ตรวจสอบในภายหลังได้  
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
เช่น  วันเดือนปีที่มีการจัดทําส่ิงพิมพ์ออก  เวลาที่มีการจัดทําส่ิงพิมพ์ออกซ่ึงอ้างอิงตามเวลามาตรฐาน
ประเทศไทย  ตําแหน่งของเว็บเพจ  เป็นต้น   

ข้อ ๑๕ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อ่ืนใดที่ปรากฏ 
ในสิ่งพิมพ์ออก  เพื่อยืนยันว่าส่ิงพิมพ์ออกได้จัดทําผ่านระบบการพิมพ์ออกที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออก   

ข้อ ๑๖ ส่ิงพิมพ์ออกที่ออกจากระบบการพิมพ์ออกซ่ึงได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรอง
ส่ิงพิมพ์ออก  เป็นสิ่งพิมพ์ออกที่สามารถใช้แทนต้นฉบับได้ 

หน้า  47สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖ 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้  รวมทั้งแนวปฏิบัติอ่ืนใดที่ออก

โดยคณะกรรมการ   
(๓) กระทําการใดจนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการรับรอง

ระบบการพิมพ์ออก 
ข้อ ๑๐ เม่ือปรากฏเหตุแห่งการยกเลิกตามข้อ  ๙  คณะกรรมการอาจสั่งให้หน่วยงานรับรอง

ส่ิงพิมพ์ออกแก้ไขหรือดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมีคําส่ังภายในระยะเวลาที่กําหนด   
ในกรณีที่หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําส่ังคณะกรรมการหรือกระทําการ

อันเป็นการฝ่าฝืนการกระทํานั้นอีก  คณะกรรมการอาจยกเลิกการให้ความเห็นชอบการเป็นหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออก 

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดําเนินงานในการรับรอง
ระบบการพิมพ์ออก  และรายงานการดํารงไว้ซ่ึงคุณสมบัติหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ในคุณสมบัติ 
อันเป็นเงื่อนไขในการเป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ต่อคณะกรรมการ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการประกาศให้เป็นหน่วยงานรับรอง
ส่ิงพิมพ์ออก  เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน  ทั้งนี้  ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายกําหนด 

หมวด  ๒ 
การรับรอง 

 

 

ข้อ ๑๒ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกจะรับรองระบบการพิมพ์ออกของผู้ขอให้รับรองระบบ
การพิมพ์ออก  เม่ือตรวจสอบพบว่าระบบการพิมพ์ออกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
ในหมวดนี้  โดยให้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ํา  เว้นแต่มาตรฐานขั้นต่ําในบางเรื่องนั้นจะมิได้ถูกนํามาใช้ 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกพิจารณารับรองระบบการพิมพ์ออก  โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ระบบการพิมพ์ออกมีกระบวนการที่ทําให้ม่ันใจได้ว่าส่ิงพิมพ์ออกมีข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออกต้องจัดให้มีกระบวนการ 
ในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งพิมพ์ออก   

(๒) คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการพิมพ์ออก 
(๓) วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวตนผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบการพิมพ์ออก 
(๔) การดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นเพื่อรับรองว่าระบบการพิมพ์ออกมีความสอดคล้องตรงตาม

หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานตามที่คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมายประกาศกําหนดไว้ 

หน้า  46สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  47สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้จัดทําส่ิงพิมพ์ออกมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทําส่ิงพิมพ์ออก  เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว  สามารถจัดทําส่ิงพิมพ์ออกที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งพิมพ์ออกที่ได้จัดทํากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวิธีการที่ระบบการพิมพ์ออกกําหนดไว้ 

ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลความน่าเชื่อถือของระบบการพิมพ์ออก  หน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจเรียกให้ผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออกมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารใด ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับระบบการพิมพ์ออก  รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบระบบการพิมพ์ออกได้อย่างน้อยทุกสองปี 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออก  เม่ือปรากฏว่า
ระบบการพิมพ์ออกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้ 

เม่ือปรากฏเหตุแห่งการยกเลิกตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจสั่งให้ผู้ที่ได้รับ
การรับรองระบบการพิมพ์ออกแก้ไขหรือดําเนินการอ่ืนใดตามที่หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกกําหนด   

ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําส่ังของหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออกหรือกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนการกระทํานั้นอีก  หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 
อาจยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออกก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้า  48สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  48สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้จัดทําส่ิงพิมพ์ออกมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทําส่ิงพิมพ์ออก  เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว  สามารถจัดทําส่ิงพิมพ์ออกที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งพิมพ์ออกที่ได้จัดทํากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวิธีการที่ระบบการพิมพ์ออกกําหนดไว้ 

ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลความน่าเชื่อถือของระบบการพิมพ์ออก  หน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจเรียกให้ผู้ขอให้รับรองระบบการพิมพ์ออกมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารใด ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับระบบการพิมพ์ออก  รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบระบบการพิมพ์ออกได้อย่างน้อยทุกสองปี 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออก  เม่ือปรากฏว่า
ระบบการพิมพ์ออกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้ 

เม่ือปรากฏเหตุแห่งการยกเลิกตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกอาจสั่งให้ผู้ที่ได้รับ
การรับรองระบบการพิมพ์ออกแก้ไขหรือดําเนินการอ่ืนใดตามที่หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออกกําหนด   

ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกไม่ดําเนินการแก้ไขตามคําส่ังของหน่วยงาน
รับรองสิ่งพิมพ์ออกหรือกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนการกระทํานั้นอีก  หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 
อาจยกเลิกการรับรองระบบการพิมพ์ออกก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้า  48สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง หนวยงานรับรองสิ่งพิมพออก พ.ศ. ๒๕๕๕



 
 
ช่ือกฎหมาย  

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง หนวยงานรับรองสิ่งพิมพออก  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๘ ง / หนา ๑๕ / วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  50สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  50สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

เพื่อให้มีหน่วยงานที่มีอํานาจในการรับรองสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให้สามารถ 
ใช้อ้างอิงแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และมีผลใช้แทนต้นฉบับได้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงประกาศให้  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน)  เป็นหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้า  51สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ช่ือกฎหมาย  

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง หนวยงานรับรองสิ่งพิมพออก  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๘ ง / หนา ๑๕ / วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  50สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  51สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและ

ขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓



 
 
ช่ือกฎหมาย  

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการ
จัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๗ / ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง / หนา ๔๗ / วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า  53สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  53สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหรูปแบบและวิธีการในการติดตอส่ือสาร   
การรับสงเอกสารและขอมูล  ตลอดจนการทําธุรกรรมปรับเปลี่ยนไปเปนรูปแบบของธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน  รวมถึงเอกสารหรือขอความที่ไดมีการจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในภายหลัง  และโดยที่กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดใหการจัดทํา 
หรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒/๑  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  เร่ือง  หลักเกณฑ
และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้   
“ผูจัดทําหรือแปลง”  หมายความวา  บุคคลผูจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และใหหมายความรวมถึง  บุคคลผูจัดทําหรือแปลงขอความเสียง  หรือวีดิทัศน 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

“เอกสาร”  หมายความวา  กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร  ตัวเลข  
ผัง  หรือแผนแบบอยางอื่นจะเปนโดยวิธีพิมพ  ถายภาพหรือวิธีอื่นอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น   

“เมตาดาตา”  (Metadata)  หมายความวา  ขอมูลที่ใชกํากับและอธิบายขอมูลอื่น 

หน้า  54สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  54สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๓ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้   

(๑) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดทําหรือแปลงตองมีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสาร
และขอความเดิมซ่ึงนํามาจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  โดยผูจัดทําหรือแปลง
จะตองตรวจสอบและรับรองวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น  มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสาร 
และขอความเดิม 

(๒) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองจัดทําหรือแปลงข้ึนดวยวิธีการที่เชื่อถือไดในการระบุตัวตน
ผูจัดทําหรือแปลงที่รับผิดชอบในการจัดทําหรือแปลงนั้น   

(๓) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองจัดทําหรือแปลงโดยมีเทคโนโลยีและมาตรการปองกันมิใหมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเกิดข้ึนกับขอมูลนั้น  เวนแตการรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม  ซ่ึงไมมีผลตอ
ความหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

รายละเอียดของวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ  ๔  ถึงขอ  ๙ 

ขอ ๔ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
ใหมีกระบวนการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) กระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส   

(๒) กระบวนการตรวจสอบและรับรองวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ จัดทําหรือแปลงนั้น 
มีความหมายเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม   

(๓) กระบวนการบันทึกหลักฐานการดําเนินงานการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   

(๔) กระบวนการบันทึกเมตาดาตาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนขอความบรรยายสาระสําคัญ  
ของเอกสารและขอความ  ซ่ึงตองครอบคลุมใหสามารถสืบคนเอกสารและขอความนั้นไดถูกตอง 

หน้า  55สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหรูปแบบและวิธีการในการติดตอส่ือสาร   
การรับสงเอกสารและขอมูล  ตลอดจนการทําธุรกรรมปรับเปลี่ยนไปเปนรูปแบบของธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน  รวมถึงเอกสารหรือขอความที่ไดมีการจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในภายหลัง  และโดยที่กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดใหการจัดทํา 
หรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒/๑  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  เร่ือง  หลักเกณฑ
และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  

การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้   
“ผูจัดทําหรือแปลง”  หมายความวา  บุคคลผูจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และใหหมายความรวมถึง  บุคคลผูจัดทําหรือแปลงขอความเสียง  หรือวีดิทัศน 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

“เอกสาร”  หมายความวา  กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร  ตัวเลข  
ผัง  หรือแผนแบบอยางอื่นจะเปนโดยวิธีพิมพ  ถายภาพหรือวิธีอื่นอันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น   

“เมตาดาตา”  (Metadata)  หมายความวา  ขอมูลที่ใชกํากับและอธิบายขอมูลอื่น 

หน้า  54สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  55สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๕ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส  ใหมี
ผูรับผิดชอบดําเนินงานในการจัดทําหรือแปลงในเร่ืองของวิธีการดังกลาวอยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจากการ

จัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  วาขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 

(๓) ตรวจสอบกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามที่กําหนดไว   

(๔) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของเมตาดาตา  ตามขอ  ๔  (๔) 
ขอ ๖ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหมีการ

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเปนวิธีการที่เชื่อถือได  
อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ 

(๑) การระบุตัวตน  (Identification)   
(๒) การยืนยันตัวตน  (Authentication) 
(๓) อนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึง  (Authorization) 
(๔) ความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา  (Accountability) 
ทั้งนี้  เพื่อใหสามารถยืนยันไดวา  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีการจัดทําหรือแปลงไดดําเนินการ

โดยผูมีสิทธิในการเขาถึงเทานั้น  ผูมีสิทธิในการเขาถึงดังกลาวใหหมายความรวมถึงผู รับผิดชอบ
ดําเนินงานจัดทําหรือแปลงและผูที่มีสิทธิตรวจสอบตามขอ  ๕  ดวย  ซ่ึงจะเปนบุคคลเดียวกันหรือไมก็ได 

ขอ ๗ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น   
ใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีความละเอียดและความชัดเจนของเอกสารและขอความเดิม 

ขอ ๘ ใหผูจัดทําหรือแปลง  มีหนาที่รักษาและดํารงสภาพของระบบการจัดทําหรือแปลง
เอกสารไวใหสมบูรณเพื่อใหมีการกํากับดูแลหรือการตรวจสอบไดตลอดเวลาจากคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิ เล็กทรอนิกสหรือหนวยงานอื่นที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกสมอบหมาย   
หรือหนวยงานที่กําหนดไวเปนอยางอื่นในประกาศฉบับนี้ 

หน้า  56สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  56สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๙ การดําเนินการตามขอ  ๔  ถึง  ขอ  ๘  ใหผูจัดทําหรือแปลง  จัดทําวิธีปฏิบัติที่สอดคลองกับ
ลักษณะงานองคกรและประเภทของการทําธุรกรรมอยางเหมาะสม  โดยใหใชขอกําหนดวิธีปฏิบัติทั่วไป
หรือตามขอกําหนดวิธีปฏิบัติเฉพาะธุรกรรมบางประเภท  ในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามขอกําหนดแนบทายประกาศนี้เปนมาตรฐานขั้นตํ่าในการ
ดําเนินงานแลวแตกรณี 

ขอ ๑๐ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
จุติ  ไกรฤกษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

หน้า  57สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๕ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส  ใหมี
ผูรับผิดชอบดําเนินงานในการจัดทําหรือแปลงในเร่ืองของวิธีการดังกลาวอยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจากการ

จัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  วาขอมูลอิเล็กทรอนิกส   
มีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 

(๓) ตรวจสอบกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามที่กําหนดไว   

(๔) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของเมตาดาตา  ตามขอ  ๔  (๔) 
ขอ ๖ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหมีการ

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเปนวิธีการที่เชื่อถือได  
อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ 

(๑) การระบุตัวตน  (Identification)   
(๒) การยืนยันตัวตน  (Authentication) 
(๓) อนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึง  (Authorization) 
(๔) ความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา  (Accountability) 
ทั้งนี้  เพื่อใหสามารถยืนยันไดวา  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีการจัดทําหรือแปลงไดดําเนินการ

โดยผูมีสิทธิในการเขาถึงเทานั้น  ผูมีสิทธิในการเขาถึงดังกลาวใหหมายความรวมถึงผู รับผิดชอบ
ดําเนินงานจัดทําหรือแปลงและผูที่มีสิทธิตรวจสอบตามขอ  ๕  ดวย  ซ่ึงจะเปนบุคคลเดียวกันหรือไมก็ได 

ขอ ๗ การจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น   
ใหขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีความละเอียดและความชัดเจนของเอกสารและขอความเดิม 

ขอ ๘ ใหผูจัดทําหรือแปลง  มีหนาที่รักษาและดํารงสภาพของระบบการจัดทําหรือแปลง
เอกสารไวใหสมบูรณเพื่อใหมีการกํากับดูแลหรือการตรวจสอบไดตลอดเวลาจากคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิ เล็กทรอนิกสหรือหนวยงานอื่นที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกสมอบหมาย   
หรือหนวยงานที่กําหนดไวเปนอยางอื่นในประกาศฉบับนี้ 

หน้า  56สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  57สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ขอกําหนดแนบทายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ฉบับท่ี ๑   

วาดวยขอกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

------------------------------- 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑  ในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
ใหผูจัดทําหรือแปลงปฏิบัติตามขอกําหนดน้ีเปนมาตรฐานขั้นต่ํา เวนแตมาตรฐานขั้นต่ําในบางเรื่องน้ัน 
จะมิไดถูกนํามาใช 

 
หมวด ๒ 

วิธีจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

 ขอ ๒  ผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบเอกสารและขอความที่จะนําไปจัดทําหรือแปลงใหเปน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยพิจารณาความครบถวนของขอความทั้งหมด จํานวนหนา การจัดเรียงลําดับ
เน้ือหา รูปแบบของการนําเสนอเอกสารและขอความ และตองบันทึกแหลงท่ีมาของเอกสารและขอความ
น้ัน ในกรณีท่ีเอกสารหรือขอความท่ีจัดทําหรือแปลงน้ันเปนเอกสารตนฉบับ หรือสําเนา ก็ใหบันทึกและ
แสดงโดยชัดแจงถึงลักษณะเอกสารหรือขอความน้ันดวยวาเปนตนฉบับหรือสําเนา  

ขอ ๓  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับความละเอียดของภาพ (Resolution) คือ 
(๑) ภาพลายเสน หรือภาพขาวดํา อยางนอย 150 จุดตอน้ิว (dot per inch หรือ dpi)  
(๒) ภาพสีเทา อยางนอย 200 จุดตอน้ิว 
(๓) ภาพสี อยางนอย 300 จุดตอน้ิว 
(๔) ภาพสําหรับงานเว็บอยางเดียว อยางนอย 72 จุดตอน้ิว  
ขอ ๔  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับความละเอียดของสี (Bit Depth) คือ 
(๑) ภาพขาว-ดํา มีคาความละเอียดของสีเทากับ 1 บิต (bit) 
(๒) ภาพสีเทา (grayscale) มีคาความละเอียดของสีเทากับ 8 บิต 
(๓) ภาพสี มีคาความละเอียดของสีเทากับ 24 บิต 
ขอ ๕  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญานดิจิทัล ในกรณีท่ีขอความ

เปนเสียงตองมีอัตราสุมขอมูลสัญญาณเสียงข้ันต่ําท่ี 44.1 กิโลเฮิรตซ (kHz) และจํานวนของขอมูล
สัญญาณเสียงท่ีสุมขั้นต่ําท่ี 16 บิต 

ขอ ๖  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญานดิจิทัล ในกรณีท่ีขอความ
เปนวีดิทัศน ตองมีมาตรฐานขั้นต่ํา ดังน้ี 

หน้า  58สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  58สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 (๑) อัตราการสุมขอมูลตัวอยางความสวาง5ของแสง (Luminance) มีมาตรฐานขั้นต่ําท่ี 13.5 
เมกกะเฮิรตซ (MHz) 
 (๒) จํานวนขอมูลตัวอยางความสวางของแสง มีมาตรฐานขั้นต่ําที่ 8 บิตตอจุดภาพ (bits per 
pixel: bpp) 
 (๓) จํานวนขอมูลตัวอยางความเขมของสี (Chrominance) มีมาตรฐานขั้นต่ําที่ 4 บิตตอจุดภาพ 
(bits per pixel: bpp) 
 (๔) คาความสวางของแสง (Luminance Resolution) เทากับ 720 จุดตอภาพ (pixel) x 485 เสน 
(active line) 
 (๕) คาความละเอียดของสี (Chrominance Resolution) เทากับ 360 จุดตอภาพ (pixel) x 485 เสน 
(active line) 

ขอ ๗  ผูจัดทําหรือแปลงตองตั้งช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความหมายสื่อถึงเน้ือหาของ
ขอมูลเพื่อสามารถสืบคนได ช่ือไฟลดังกลาวจะตองไมซํ้ากัน 

ขอ ๘  เม่ือดําเนินการแลว ผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจทานความถูกตอง ครบถวน ของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีไดจัดทําหรือแปลงดวย 

 
หมวด ๓ 

การตรวจสอบและรับรอง 
 

  ขอ ๙ ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพกระบวนการจัดทําหรือ
แปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และจัดใหมีการรายงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพื่อใชในการยืนยันระบบ
การจัดการของตน 

  ขอ ๑๐ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพตองครอบคลุมถึงเร่ือง ดังตอไปน้ี           
(๑) คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการดําเนินการ 
(๒) ข้ันตอนการดําเนินการ  
(๓) คุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผานการจัดทําหรือแปลง 
(๔) คุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการระบุตัวตนของผูจัดทําหรือแปลง 

 ขอ ๑๑ ในกรณีการดําเนินการสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีปริมาณมาก หรือการรวมขอมูล
จํานวนมากเปนชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใชการสุมตัวอยางในเชิงสถิติ เพื่อตรวจสอบได 
 

หมวด ๔ 
การบันทึก 

 
 ขอ ๑๒  ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการบันทึกการดําเนินการไวเปนหลักฐาน โดยตองบันทึก
รายการ ดังตอไปน้ี 

(๑) ช่ือหรือรายการขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดทําหรือแปลง  
(๒) ช่ือผูจัดทําหรือแปลง 

-๒- (๑) อัตราการสุมขอมูลตัวอยางความสวาง5ของแสง (Luminance) มีมาตรฐานขั้นต่ําท่ี 13.5 
เมกกะเฮิรตซ (MHz) 
 (๒) จํานวนขอมูลตัวอยางความสวางของแสง มีมาตรฐานขั้นต่ําที่ 8 บิตตอจุดภาพ (bits per 
pixel: bpp) 
 (๓) จํานวนขอมูลตัวอยางความเขมของสี (Chrominance) มีมาตรฐานขั้นต่ําที่ 4 บิตตอจุดภาพ 
(bits per pixel: bpp) 
 (๔) คาความสวางของแสง (Luminance Resolution) เทากับ 720 จุดตอภาพ (pixel) x 485 เสน 
(active line) 
 (๕) คาความละเอียดของสี (Chrominance Resolution) เทากับ 360 จุดตอภาพ (pixel) x 485 เสน 
(active line) 

ขอ ๗  ผูจัดทําหรือแปลงตองตั้งช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความหมายสื่อถึงเน้ือหาของ
ขอมูลเพื่อสามารถสืบคนได ช่ือไฟลดังกลาวจะตองไมซํ้ากัน 

ขอ ๘  เม่ือดําเนินการแลว ผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจทานความถูกตอง ครบถวน ของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสท่ีไดจัดทําหรือแปลงดวย 

 
หมวด ๓ 

การตรวจสอบและรับรอง 
 

  ขอ ๙ ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพกระบวนการจัดทําหรือ
แปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และจัดใหมีการรายงานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพื่อใชในการยืนยันระบบ
การจัดการของตน 

  ขอ ๑๐ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพตองครอบคลุมถึงเร่ือง ดังตอไปน้ี           
(๑) คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการดําเนินการ 
(๒) ข้ันตอนการดําเนินการ  
(๓) คุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผานการจัดทําหรือแปลง 
(๔) คุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการระบุตัวตนของผูจัดทําหรือแปลง 

 ขอ ๑๑ ในกรณีการดําเนินการสําหรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีปริมาณมาก หรือการรวมขอมูล
จํานวนมากเปนชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใชการสุมตัวอยางในเชิงสถิติ เพื่อตรวจสอบได 
 

หมวด ๔ 
การบันทึก 

 
 ขอ ๑๒  ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการบันทึกการดําเนินการไวเปนหลักฐาน โดยตองบันทึก
รายการ ดังตอไปน้ี 

(๑) ช่ือหรือรายการขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดทําหรือแปลง  
(๒) ช่ือผูจัดทําหรือแปลง 

-๒-

หน้า  59สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ขอกําหนดแนบทายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ฉบับท่ี ๑   

วาดวยขอกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

------------------------------- 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑  ในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
ใหผูจัดทําหรือแปลงปฏิบัติตามขอกําหนดน้ีเปนมาตรฐานขั้นต่ํา เวนแตมาตรฐานขั้นต่ําในบางเรื่องน้ัน 
จะมิไดถูกนํามาใช 

 
หมวด ๒ 

วิธีจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

 ขอ ๒  ผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบเอกสารและขอความที่จะนําไปจัดทําหรือแปลงใหเปน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยพิจารณาความครบถวนของขอความทั้งหมด จํานวนหนา การจัดเรียงลําดับ
เน้ือหา รูปแบบของการนําเสนอเอกสารและขอความ และตองบันทึกแหลงท่ีมาของเอกสารและขอความ
น้ัน ในกรณีท่ีเอกสารหรือขอความท่ีจัดทําหรือแปลงน้ันเปนเอกสารตนฉบับ หรือสําเนา ก็ใหบันทึกและ
แสดงโดยชัดแจงถึงลักษณะเอกสารหรือขอความนั้นดวยวาเปนตนฉบับหรือสําเนา  

ขอ ๓  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับความละเอียดของภาพ (Resolution) คือ 
(๑) ภาพลายเสน หรือภาพขาวดํา อยางนอย 150 จุดตอน้ิว (dot per inch หรือ dpi)  
(๒) ภาพสีเทา อยางนอย 200 จุดตอน้ิว 
(๓) ภาพสี อยางนอย 300 จุดตอน้ิว 
(๔) ภาพสําหรับงานเว็บอยางเดียว อยางนอย 72 จุดตอน้ิว  
ขอ ๔  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับความละเอียดของสี (Bit Depth) คือ 
(๑) ภาพขาว-ดํา มีคาความละเอียดของสีเทากับ 1 บิต (bit) 
(๒) ภาพสีเทา (grayscale) มีคาความละเอียดของสีเทากับ 8 บิต 
(๓) ภาพสี มีคาความละเอียดของสีเทากับ 24 บิต 
ขอ ๕  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญานดิจิทัล ในกรณีท่ีขอความ

เปนเสียงตองมีอัตราสุมขอมูลสัญญาณเสียงข้ันต่ําท่ี 44.1 กิโลเฮิรตซ (kHz) และจํานวนของขอมูล
สัญญาณเสียงท่ีสุมขั้นต่ําท่ี 16 บิต 

ขอ ๖  มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญานดิจิทัล ในกรณีท่ีขอความ
เปนวีดิทัศน ตองมีมาตรฐานขั้นต่ํา ดังน้ี 

หน้า  58สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  59สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



(๓) โปรแกรมและรูปแบบท่ีใชในการจัดทําหรือแปลง  
(๔) วัน เดือน ป และเวลาที่จัดทําหรือแปลง 
(๕) หลักฐานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

วามีความหมายเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 
 ขอ ๑๓ ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการบันทึกเมตาดาตา (Metadata) ท่ีแสดงสาระสําคัญ 
อันเปนคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันๆ โดยจะตองประกอบดวย
สวนประกอบสําคัญของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก เน้ือหา (เชน ช่ือเร่ือง หัวเร่ือง ตนฉบับ/แหลงท่ีมา 
ขอบเขต) บริบท (เชน ทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิในงานนั้น ผูสรางสรรคผลงาน ผูมีสวนรวม 
ในผลงาน) และโครงสราง (เชน วัน เดือน ป ท่ีสรางผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนําเสนอ
ผลงาน ตัวบงช้ีหรือตัวระบุถึงทรัพยากร) ซ่ึงจะชวยใหสามารถสืบคนเอกสารและขอความไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
 

หมวด ๕ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 ขอ ๑๔ ใหผูจัดทําหรือแปลงกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบในเรื่องดังตอไปน้ี ใหชัดเจน 

(๑) ผูจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ผูตรวจสอบคุณภาพของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผานการจัดทําหรือแปลง 
(๓) ผูตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๙ 
(๔) ผูตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของเมตาดาตา ตามขอ ๑๓ 

 
หมวด ๖ 

ความม่ันคงปลอดภัย 
 

ขอ ๑๕ ใหผูจัดทําหรือแปลงตองกําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีการที่เช่ือถือได โดยใหครอบคลุมมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี 

(๑) การลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) โดยตองกําหนดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติ
สําหรับการลงทะเบียนผูใชงานเพื่อแสดงตัวตนเพื่อรับการอนุญาตใหเขาถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ 
การตัดออกจากทะเบียนของผูใชงานเม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว 

(๒) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (user management) โดยตองจัดใหมีการควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชนิดตามความเหมาะสม 

(๓) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (user password management) โดยตอง 
จัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม 

(๔) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (review of user access rights) โดยตองจัดให
มีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

-๓-
(๓) โปรแกรมและรูปแบบท่ีใชในการจัดทําหรือแปลง  
(๔) วัน เดือน ป และเวลาที่จัดทําหรือแปลง 
(๕) หลักฐานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

วามีความหมายเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 
 ขอ ๑๓ ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการบันทึกเมตาดาตา (Metadata) ท่ีแสดงสาระสําคัญ 
อันเปนคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันๆ โดยจะตองประกอบดวย
สวนประกอบสําคัญของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก เน้ือหา (เชน ช่ือเร่ือง หัวเร่ือง ตนฉบับ/แหลงท่ีมา 
ขอบเขต) บริบท (เชน ทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิในงานนั้น ผูสรางสรรคผลงาน ผูมีสวนรวม 
ในผลงาน) และโครงสราง (เชน วัน เดือน ป ท่ีสรางผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนําเสนอ
ผลงาน ตัวบงช้ีหรือตัวระบุถึงทรัพยากร) ซ่ึงจะชวยใหสามารถสืบคนเอกสารและขอความไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
 

หมวด ๕ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 ขอ ๑๔ ใหผูจัดทําหรือแปลงกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบในเรื่องดังตอไปน้ี ใหชัดเจน 

(๑) ผูจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ผูตรวจสอบคุณภาพของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผานการจัดทําหรือแปลง 
(๓) ผูตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๙ 
(๔) ผูตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของเมตาดาตา ตามขอ ๑๓ 

 
หมวด ๖ 

ความม่ันคงปลอดภัย 
 

ขอ ๑๕ ใหผูจัดทําหรือแปลงตองกําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีการที่เช่ือถือได โดยใหครอบคลุมมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี 

(๑) การลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) โดยตองกําหนดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติ
สําหรับการลงทะเบียนผูใชงานเพื่อแสดงตัวตนเพื่อรับการอนุญาตใหเขาถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ 
การตัดออกจากทะเบียนของผูใชงานเม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว 

(๒) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (user management) โดยตองจัดใหมีการควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชนิดตามความเหมาะสม 

(๓) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (user password management) โดยตอง 
จัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม 

(๔) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (review of user access rights) โดยตองจัดให
มีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

-๓-

หน้า  60สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  60สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



(๕) การใชรหัสผาน (password use) โดยตองกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับผูใชงานในการ
กําหนดรหัสผาน การใชงานรหัสผาน และการเปลี่ยนรหัสผานท่ีมีคุณภาพ 

(๖) การปองกันอุปกรณในขณะท่ีไมมีผูใชงานท่ีอุปกรณ ตองกําหนดขอปฏิบัติท่ีเหมาะสม
เพื่อปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณในขณะที่ไมมีผูดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔-

หน้า  61สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(๓) โปรแกรมและรูปแบบท่ีใชในการจัดทําหรือแปลง  
(๔) วัน เดือน ป และเวลาที่จัดทําหรือแปลง 
(๕) หลักฐานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

วามีความหมายเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 
 ขอ ๑๓ ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการบันทึกเมตาดาตา (Metadata) ท่ีแสดงสาระสําคัญ 
อันเปนคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันๆ โดยจะตองประกอบดวย
สวนประกอบสําคัญของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก เน้ือหา (เชน ช่ือเร่ือง หัวเร่ือง ตนฉบับ/แหลงท่ีมา 
ขอบเขต) บริบท (เชน ทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิในงานนั้น ผูสรางสรรคผลงาน ผูมีสวนรวม 
ในผลงาน) และโครงสราง (เชน วัน เดือน ป ท่ีสรางผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนําเสนอ
ผลงาน ตัวบงช้ีหรือตัวระบุถึงทรัพยากร) ซ่ึงจะชวยใหสามารถสืบคนเอกสารและขอความไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
 

หมวด ๕ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 ขอ ๑๔ ใหผูจัดทําหรือแปลงกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบในเรื่องดังตอไปน้ี ใหชัดเจน 

(๑) ผูจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ผูตรวจสอบคุณภาพของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผานการจัดทําหรือแปลง 
(๓) ผูตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๙ 
(๔) ผูตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของเมตาดาตา ตามขอ ๑๓ 

 
หมวด ๖ 

ความม่ันคงปลอดภัย 
 

ขอ ๑๕ ใหผูจัดทําหรือแปลงตองกําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีการที่เช่ือถือได โดยใหครอบคลุมมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี 

(๑) การลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) โดยตองกําหนดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติ
สําหรับการลงทะเบียนผูใชงานเพื่อแสดงตัวตนเพื่อรับการอนุญาตใหเขาถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ 
การตัดออกจากทะเบียนของผูใชงานเม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว 

(๒) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (user management) โดยตองจัดใหมีการควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชนิดตามความเหมาะสม 

(๓) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (user password management) โดยตอง 
จัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม 

(๔) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (review of user access rights) โดยตองจัดให
มีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

-๓-
(๓) โปรแกรมและรูปแบบท่ีใชในการจัดทําหรือแปลง  
(๔) วัน เดือน ป และเวลาที่จัดทําหรือแปลง 
(๕) หลักฐานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

วามีความหมายเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 
 ขอ ๑๓ ผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีการบันทึกเมตาดาตา (Metadata) ท่ีแสดงสาระสําคัญ 
อันเปนคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันๆ โดยจะตองประกอบดวย
สวนประกอบสําคัญของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก เน้ือหา (เชน ช่ือเร่ือง หัวเร่ือง ตนฉบับ/แหลงท่ีมา 
ขอบเขต) บริบท (เชน ทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิในงานนั้น ผูสรางสรรคผลงาน ผูมีสวนรวม 
ในผลงาน) และโครงสราง (เชน วัน เดือน ป ท่ีสรางผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนําเสนอ
ผลงาน ตัวบงช้ีหรือตัวระบุถึงทรัพยากร) ซ่ึงจะชวยใหสามารถสืบคนเอกสารและขอความไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
 

หมวด ๕ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 ขอ ๑๔ ใหผูจัดทําหรือแปลงกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบในเรื่องดังตอไปน้ี ใหชัดเจน 

(๑) ผูจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ผูตรวจสอบคุณภาพของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีผานการจัดทําหรือแปลง 
(๓) ผูตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๙ 
(๔) ผูตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของเมตาดาตา ตามขอ ๑๓ 

 
หมวด ๖ 

ความม่ันคงปลอดภัย 
 

ขอ ๑๕ ใหผูจัดทําหรือแปลงตองกําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีการที่เช่ือถือได โดยใหครอบคลุมมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี 

(๑) การลงทะเบียนผูใชงาน (user registration) โดยตองกําหนดใหมีข้ันตอนการปฏิบัติ
สําหรับการลงทะเบียนผูใชงานเพื่อแสดงตัวตนเพื่อรับการอนุญาตใหเขาถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ 
การตัดออกจากทะเบียนของผูใชงานเม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว 

(๒) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน (user management) โดยตองจัดใหมีการควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแตละชนิดตามความเหมาะสม 

(๓) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน (user password management) โดยตอง 
จัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม 

(๔) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน (review of user access rights) โดยตองจัดให
มีกระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

-๓-

หน้า  60สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  61สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ขอกําหนดแนบทายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ฉบับท่ี ๒   

วาดวยขอกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 
--------------------------------------- 

 
หมวด ๑ 

การจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 

ขอ ๑  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบความสมบูรณของตัวเช็คตามกฎหมาย และ 
ตรวจสอบการปลอมแปลงตัวเช็คโดยตรวจจากเนื้อกระดาษ ขนาดของตัวเช็ค และลายน้ํากลาง กอนท่ีจะ
นําเขาระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ขอ ๒  เช็คที่จะนําเขาระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตองเปนตนฉบับเทาน้ัน 

ขอ ๓  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีจะสงเขาระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บ
ภาพเช็คใหประกอบดวยขอมูลเช็ค  ภาพเช็ค และเมตาดาตา (Metadata)  โดยตองมีโครงสรางและ
สาระสําคัญของธุรกรรมครบถวนถูกตองตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชี
เช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 

ท้ังน้ี เมตาดาตา (Metadata) ตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถแสดงสาระสําคัญท่ีเปนคุณลักษณะ
และรายละเอียดตามลักษณะเฉพาะของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันๆ เชน คาแสดงผลการตรวจสอบ 
ความสมบูรณของเช็คตนฉบับ (Physical Condition Tag) คาแสดงผลการตรวจสอบภาพเช็ค (IQA Tag)   

ขอ ๔  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูป
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหไดภาพเช็คตามมาตรฐานภาพเช็คตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ซ่ึงอยางนอยมาตรฐานดังกลาว
ตองมีรูปแบบ ระดับสี และความละเอียด  ดังน้ี 

ภาพท่ี ๑ : ดานหนา กําหนดเปน JPEG  8-bit Grayscale 100  dpi  
 ภาพท่ี ๒ : ดานหนา กําหนดเปน TIFF Black & White 200  dpi 
 ภาพท่ี ๓ : ดานหลัง กําหนดเปน TIFF Black & White 200  dpi 

ขอ๕  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลงไว
เปนไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยตั้งช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหมีความหมายสื่อถึงเน้ือหาของขอมูล 
มีรูปแบบและโครงสรางของชื่อท่ีชวยใหสามารถติดตามหรือสืบคนไดงาย และชื่อไฟลจะตองไมซํ้ากัน 
ท้ังน้ี ใหเปนไปตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและ
ระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 

หน้า  62สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  62สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หมวด ๒ 
การตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการรับรองคุณภาพขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 

ขอ ๖  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทํา
หรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการรับรองคุณภาพขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

ขอ ๗  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชใน
กระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหม่ันใจวาเคร่ืองมือ
หรืออุปกรณดังกลาวสามารถจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดอยางมี
ประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ 

ขอ ๘  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบกระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยู
ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหดําเนินการไปตามขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติท่ีไดกําหนดไวใน
คูมือการทํางานที่ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงจัดทําขึ้น โดยจัดใหมีผูตรวจสอบและรับรองอยางนอยปละ
หน่ึงคร้ัง และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองเสนอผูบริหารของธนาคารผูจัดทําหรือแปลงและ
ธนาคารแหงประเทศไทย  

ขอ ๙  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบคุณภาพเพื่อดูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจาก
การจัดทําหรือแปลงน้ัน สามารถอานได และมีความคมชัด ความสวาง ขนาด รูปแบบ เปนไปตาม
มาตรฐานภาพเช็คตามที่กําหนดในระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวย
ภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค  

ขอ ๑๐  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองรับรองคุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลง โดยลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสกอนสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการ
จัดทําหรือแปลงเขาระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค เพื่อใหสามารถ
ยืนยันไดวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลงมีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเช็ค
ตนฉบับ 

 
หมวด ๓ 

การบันทึกหลักฐานการดําเนินงาน 
 

ขอ ๑๑  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองบันทึกหลักฐานการดําเนินงานจัดทําหรือแปลงเช็ค
ตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชอางอิงการดําเนินงานและสถานะการดําเนินงาน 
ท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังเพื่อใชในการตรวจสอบประวัติการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โดยอยางนอยตองมีการบันทึกหลักฐานการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 

(๑) ช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ช่ือผูดําเนินงานในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๓) วัน เดือน ปและเวลาที่ดําเนินงานในแตละขั้นตอนของระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับ

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   

-๒-หมวด ๒ 
การตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการรับรองคุณภาพขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 

ขอ ๖  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบและรับรองกระบวนการจัดทํา
หรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการรับรองคุณภาพขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

ขอ ๗  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชใน
กระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหม่ันใจวาเคร่ืองมือ
หรืออุปกรณดังกลาวสามารถจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดอยางมี
ประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ 

ขอ ๘  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบกระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยู
ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหดําเนินการไปตามขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติท่ีไดกําหนดไวใน
คูมือการทํางานที่ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงจัดทําขึ้น โดยจัดใหมีผูตรวจสอบและรับรองอยางนอยปละ
หน่ึงคร้ัง และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองเสนอผูบริหารของธนาคารผูจัดทําหรือแปลงและ
ธนาคารแหงประเทศไทย  

ขอ ๙  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบคุณภาพเพื่อดูวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจาก
การจัดทําหรือแปลงน้ัน สามารถอานได และมีความคมชัด ความสวาง ขนาด รูปแบบ เปนไปตาม
มาตรฐานภาพเช็คตามที่กําหนดในระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวย
ภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค  

ขอ ๑๐  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองรับรองคุณภาพและความถูกตองของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลง โดยลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสกอนสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการ
จัดทําหรือแปลงเขาระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค เพื่อใหสามารถ
ยืนยันไดวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลงมีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเช็ค
ตนฉบับ 

 
หมวด ๓ 

การบันทึกหลักฐานการดําเนินงาน 
 

ขอ ๑๑  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองบันทึกหลักฐานการดําเนินงานจัดทําหรือแปลงเช็ค
ตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชอางอิงการดําเนินงานและสถานะการดําเนินงาน 
ท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังเพื่อใชในการตรวจสอบประวัติการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โดยอยางนอยตองมีการบันทึกหลักฐานการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 

(๑) ช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ช่ือผูดําเนินงานในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(๓) วัน เดือน ปและเวลาที่ดําเนินงานในแตละขั้นตอนของระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับ

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส   

-๒-

หน้า  63สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ขอกําหนดแนบทายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ฉบับท่ี ๒   

วาดวยขอกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ 
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 
--------------------------------------- 

 
หมวด ๑ 

การจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 

ขอ ๑  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองตรวจสอบความสมบูรณของตัวเช็คตามกฎหมาย และ 
ตรวจสอบการปลอมแปลงตัวเช็คโดยตรวจจากเนื้อกระดาษ ขนาดของตัวเช็ค และลายน้ํากลาง กอนท่ีจะ
นําเขาระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ขอ ๒  เช็คที่จะนําเขาระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตองเปนตนฉบับเทาน้ัน 

ขอ ๓  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีจะสงเขาระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บ
ภาพเช็คใหประกอบดวยขอมูลเช็ค  ภาพเช็ค และเมตาดาตา (Metadata)  โดยตองมีโครงสรางและ
สาระสําคัญของธุรกรรมครบถวนถูกตองตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชี
เช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 

ท้ังน้ี เมตาดาตา (Metadata) ตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถแสดงสาระสําคัญท่ีเปนคุณลักษณะ
และรายละเอียดตามลักษณะเฉพาะของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันๆ เชน คาแสดงผลการตรวจสอบ 
ความสมบูรณของเช็คตนฉบับ (Physical Condition Tag) คาแสดงผลการตรวจสอบภาพเช็ค (IQA Tag)   

ขอ ๔  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูป
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหไดภาพเช็คตามมาตรฐานภาพเช็คตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย
วาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ซ่ึงอยางนอยมาตรฐานดังกลาว
ตองมีรูปแบบ ระดับสี และความละเอียด  ดังน้ี 

ภาพท่ี ๑ : ดานหนา กําหนดเปน JPEG  8-bit Grayscale 100  dpi  
 ภาพท่ี ๒ : ดานหนา กําหนดเปน TIFF Black & White 200  dpi 
 ภาพท่ี ๓ : ดานหลัง กําหนดเปน TIFF Black & White 200  dpi 

ขอ๕  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการจัดทําหรือแปลงไว
เปนไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยตั้งช่ือไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหมีความหมายสื่อถึงเน้ือหาของขอมูล 
มีรูปแบบและโครงสรางของชื่อท่ีชวยใหสามารถติดตามหรือสืบคนไดงาย และชื่อไฟลจะตองไมซํ้ากัน 
ท้ังน้ี ใหเปนไปตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและ
ระบบการจัดเก็บภาพเช็ค 

หน้า  62สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  63สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หมวด ๔ 
มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 
ขอ ๑๒  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเช่ือถือได อยางนอยตองครอบคลุมเร่ืองดังตอไปน้ี  
(๑) การระบุตัวตนผูดําเนินงาน (Identification) ในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือแปลง

เช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(๒) การยืนยันตัวตนผูดําเนินงาน (Authentication) ในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือ

แปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(๓) การอนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึงระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Authorization) รวมท้ังจัดใหมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ 
เพื่อปองกันไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาถึงระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

(๔) ความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา (Accountability) โดยมีการบันทึกหลักฐาน 
การดําเนินงานจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันการปฏิเสธ
ความรับผิด และใชในการตรวจสอบประวัติการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  

ท้ังน้ี เพื่อใหสามารถยืนยันไดวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็ค
และระบบการจัดเก็บภาพเช็คไดมีการจัดทําหรือแปลงที่ดําเนินการโดยผูมีสิทธิในการเขาถึงเทาน้ัน 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 
ขอ ๑๓  ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดูแลการดําเนินการตามขอกําหนดวิธีปฏิบัติน้ี และ 

ใหจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทราบอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
 
 

-๓-
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หมวด ๔ 
มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 
ขอ ๑๒  ธนาคารผูจัดทําหรือแปลงตองจัดใหมีมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเช่ือถือได อยางนอยตองครอบคลุมเร่ืองดังตอไปน้ี  
(๑) การระบุตัวตนผูดําเนินงาน (Identification) ในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือแปลง

เช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(๒) การยืนยันตัวตนผูดําเนินงาน (Authentication) ในแตละข้ันตอนของระบบการจัดทําหรือ

แปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(๓) การอนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึงระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Authorization) รวมท้ังจัดใหมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ 
เพื่อปองกันไมใหผูท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาถึงระบบการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

(๔) ความรับผิดชอบตอผลของการกระทํา (Accountability) โดยมีการบันทึกหลักฐาน 
การดําเนินงานจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันการปฏิเสธ
ความรับผิด และใชในการตรวจสอบประวัติการจัดทําหรือแปลงเช็คตนฉบับใหอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  

ท้ังน้ี เพื่อใหสามารถยืนยันไดวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็ค
และระบบการจัดเก็บภาพเช็คไดมีการจัดทําหรือแปลงที่ดําเนินการโดยผูมีสิทธิในการเขาถึงเทาน้ัน 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 
ขอ ๑๓  ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดูแลการดําเนินการตามขอกําหนดวิธีปฏิบัติน้ี และ 

ใหจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทราบอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
 
 

-๓-

หน้า  64สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง แนวทางการจัดทำแนวนโยบาย (Certificate Policy)

และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement)
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส

(Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย 
(Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผูใหบริการ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๖ / ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง / หนา ๒๗ / วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
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 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย  (Certificate  Policy)  และ 

แนวปฏิบัติ  (Certification  Practice  Statement) 
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Certification  Authority)   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

เพื่อใหการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสมีความนาเชื่อถือ  ตลอดจน
มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  จึงเห็นควรกําหนด
แนวทางในการจัดทําแนวนโยบาย  (Certificate  Policy)  และแนวปฏิบัติ  (Certification  Practice  
Statement)  ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Certification  Authority)   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  (๖)  มาตรา  ๒๙  (๗)  และมาตรา  ๓๗  (๔)  แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงออก
ประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Certification  Authority)  จัดทาํ
แนวนโยบาย  (Certificate  Policy)  และแนวปฏิบัติ  (Certification  Practice  Statement)  ตามแนวทาง  
การจัดทําแนวนโยบาย  (Certificate  Policy)  และแนวปฏิบัติ  (Certification  Practice  Statement)   
ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  (Certification  Authority)  ทายประกาศนี้   

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
รอยตรีหญิง  ระนองรักษ  สุวรรณฉวี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

หน้า  67สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย 
(Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผูใหบริการ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๖ / ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง / หนา ๒๗ / วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  66สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  67สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และ 
แนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement)  

ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) 
 

๑. บทนํา 
 

ในการนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Electronic Certificate) ที่ออกโดยผูใหบริการ         
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) เพ่ือใหผูใชบริการสามารถนําไปใชในการรับรอง     
ตัวบุคคลผูถือใบรับรองสําหรับใชในการสรางลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) อันเปนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือไดประเภทหนึ่ง หรือสําหรับการรับรองความมีตัวตนของนิติบุคคล หรือรับรอง
เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร (Server) หรือเอนทิตี (Entity) อ่ืนใดก็ตาม ดวยการประยุกตใช
เทคโนโลยีโครงสรางพ้ืนฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure หรือเทคโนโลยี PKI) นั้น 
ความนาเชื่อถือของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส นับวามีสวนสําคัญย่ิงตอการใชบริการและ
กอใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายในธุรกรรมตางๆ ที่ทําข้ึนโดยมีการนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไปใช
ยืนยันหรือรับรองตัวบุคคล นิติบุคคล เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร หรือเอนทิตีใดก็ตาม ในการทํา
ธุรกรรมแตละครั้ง 

เพ่ือใหการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส มีความนาเชื่อถือ 
หนวยงานที่ชื่อวา Internet Engineering Task Force หรือ IETF ซึ่งทําการพัฒนาสถาปตยกรรมทาง
อินเทอรเน็ต (Internet Architecture) จึงไดกําหนดกรอบหรือแนวทางในการทําแนวนโยบายและ      
แนวปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสข้ึน เรียกวา Internet X.509 Public Key 
Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework (RFC 3647) อันเปน
มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล จึงไดนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทําประกาศฉบับนี้ 
สําหรับใชปฏิบัติในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส   
ในประเทศไทย เพ่ือใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล 

 

๒. คํานิยาม (Definition) และคํายอ (Acronym) 
 

ในสวนนี้แสดงถึงคํานิยามและคํายอเพ่ือใหความหมายกับคําที่ถูกใชในเอกสารนี้อยางเขาใจได
ถูกตองตรงกัน 
 

คํา/คํายอ คํานิยาม 
RFC “The Internet Request For Comments” เปนชุดเอกสารที่เขียนเพ่ือนิยามหรือ

บรรยายตามความเปนจริงปจจุบันและแนะนําแนวปฏิบัติเก่ียวกับเกณฑวิธี 
(Protocol) และนโยบายของอินเทอรเน็ต เปนตน 
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คํา/คํายอ คํานิยาม 
บุคคล  บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
เอนทิต ี บุคคลและรวมถึงเครื่องใหบริการ (Server) หรือเว็บไซต หรือหนวยปฏิบัติงาน 

(Operating Unit/Site) หรือเครื่องมืออ่ืนใด (Device) ที่อยูภายใตการควบคุมของ
บุคคล  

Certificate 
Revocation List 
(CRL) 

รายการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส คือ รายการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  
ที่ถูกเพิกถอนการใชงาน 

Online 
Certificate 
Status Protocol  
(OCSP) 

เกณฑวิธี (Protocol) สําหรับตรวจสอบสถานะของการเพิกถอนใบรับรอง หรือ  
วันเวลาที่เริ่มตนและสิ้นสุดการใชใบรับรอง 

Object Identifier 
(OID) 

คาสัมพันธซึ่งบงบอกถึงขอมูลสารสนเทศของวัตถุ (Information Object) ใดๆ 
โดยเปนคาที่สามารถบงชี้ไดถึงความเปนหนึ่งเดียวของ Object นั้นๆ 

กุญแจสาธารณะ 
Public Key  

กุญแจที่ใชในการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล และสามารถนําไปใชในการเขารหัส
ลับข อมูลอิเล็กทรอนิกส  เ พ่ือมิให สามารถเข าใจความหมายของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่มีการเขารหัสลับนั้นได เพ่ือประโยชนในการรักษาความลับของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น  

กุญแจสวนตัว 
Private Key 

กุญแจที่ใชในการสรางลายมือชื่อดิจิทัล และสามารถนําไปใชในการถอดรหัสลับ
เมื่อมีการเขารหัสลับขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถเขาใจความหมายของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่มีการเขารหัสลับนั้นได 

คูกุญแจ 
Key Pair 

กุญแจสวนตัวและกุญแจสาธารณะในระบบการเขารหัสลับแบบอสมมาตรที่ได  
สรางข้ึนโดยวิธีการที่ทําใหกุญแจสวนตัวมีความสัมพันธในทางคณิตศาสตรกับ
กุญแจสาธารณะในลักษณะที่สามารถใชกุญแจสาธารณะตรวจสอบไดวา  
ลายมือชื่อดิจิทัลไดสรางข้ึนโดยใชกุญแจสวนตัวนั้นหรือไม และสามารถนํากุญแจ
สาธารณะไปใชในการเขารหัสลับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ทําใหไมสามารถเขาใจ
ความหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดเพ่ือประโยชนในการรักษาความลับของ  
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวนแตบุคคลที่ถือกุญแจสวนตัวซึ่งสามารถนํากุญแจสวนตัว
ของตนใชในการถอดรหัสลับของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือให เจาของกุญแจ  
สวนตัวสามารถอานหรือเขาใจความหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นได 
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แนวทางการจัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และ 
แนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement)  

ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) 
 

๑. บทนํา 
 

ในการนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Electronic Certificate) ที่ออกโดยผูใหบริการ         
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) เพ่ือใหผูใชบริการสามารถนําไปใชในการรับรอง     
ตัวบุคคลผูถือใบรับรองสําหรับใชในการสรางลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) อันเปนลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือไดประเภทหนึ่ง หรือสําหรับการรับรองความมีตัวตนของนิติบุคคล หรือรับรอง
เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร (Server) หรือเอนทิตี (Entity) อ่ืนใดก็ตาม ดวยการประยุกตใช
เทคโนโลยีโครงสรางพ้ืนฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure หรือเทคโนโลยี PKI) นั้น 
ความนาเชื่อถือของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส นับวามีสวนสําคัญย่ิงตอการใชบริการและ
กอใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมายในธุรกรรมตางๆ ที่ทําข้ึนโดยมีการนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไปใช
ยืนยันหรือรับรองตัวบุคคล นิติบุคคล เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร หรือเอนทิตีใดก็ตาม ในการทํา
ธุรกรรมแตละครั้ง 

เพ่ือใหการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส มีความนาเชื่อถือ 
หนวยงานที่ชื่อวา Internet Engineering Task Force หรือ IETF ซึ่งทําการพัฒนาสถาปตยกรรมทาง
อินเทอรเน็ต (Internet Architecture) จึงไดกําหนดกรอบหรือแนวทางในการทําแนวนโยบายและ      
แนวปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสข้ึน เรียกวา Internet X.509 Public Key 
Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework (RFC 3647) อันเปน
มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล จึงไดนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทําประกาศฉบับนี้ 
สําหรับใชปฏิบัติในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส   
ในประเทศไทย เพ่ือใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล 

 

๒. คํานิยาม (Definition) และคํายอ (Acronym) 
 

ในสวนนี้แสดงถึงคํานิยามและคํายอเพ่ือใหความหมายกับคําที่ถูกใชในเอกสารนี้อยางเขาใจได
ถูกตองตรงกัน 
 

คํา/คํายอ คํานิยาม 
RFC “The Internet Request For Comments” เปนชุดเอกสารที่เขียนเพ่ือนิยามหรือ

บรรยายตามความเปนจริงปจจุบันและแนะนําแนวปฏิบัติเก่ียวกับเกณฑวิธี 
(Protocol) และนโยบายของอินเทอรเน็ต เปนตน 
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คํา/คํายอ คํานิยาม 
เจาหนาที่รับ
ลงทะเบียน  
Registration 
Authority (RA) 

ผูซึ่งทําหนาที่รับลงทะเบียนเมื่อมีการย่ืนคําขอใชบริการ แจงเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส หรือตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยทําการตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ผูใชบริการใหไว 

พฤติการณที่
กระทบตอความ
มั่นคงปลอดภัย
ของขอมูล 
(Compromise) 

หมายถึง การที่ขอมูลสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือ  
ถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเก็บรักษาขอมูลนั้น รวมทั้ง  
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีพฤติการณดังกลาว 

 

๓. หัวขอที่ตองกําหนดไวในแนวนโยบาย และ  แนวปฏบัิติ 
 

บทที่ ๑ บทนํา (Introduction) 
บทที่ ๒ ความรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลและการเกบ็รักษาขอมูล  

 (Publication and Repository Responsibilities) 
บทที่ ๓ การระบุและการยืนยันตัวบุคคล (Identification and Authentication) 
บทที่ ๔ ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการตลอดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  

                     (Certificate Life-Cycle Operation Requirements) 
บทที่ ๕ การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ การบริหารจัดการ และ 

                     การดําเนินงาน (Facility, Management, and Operational Controls) 
บทที่ ๖ การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยดานเทคนิค (Technical Security Controls) 
บทที่ ๗ การกําหนดรูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รายการเพิกถอน และสถานะของ 

 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate, CRL, and OCSP Profiles) 
บทที่ ๘ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎขอบังคับตางๆ และการประเมินความเสี่ยงอ่ืนๆ  
           (Compliance Audit and Other Assessment) 
บทที่ ๙ ขอกําหนดอ่ืนๆ และประเด็นกฎหมาย (Other Business and Legal Matters) 
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๔. เน้ือหาที่ตองกําหนดไวในแนวนโยบาย และแนวปฏบัิติ 

 
บทที่ ๑ บทนํา (Introduction) 
 เนื้อหาในบทนี้ จะกลาวถึงประเภทของบุคคลหรือเอนทิตีที่เก่ียวของและการนําแนวนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติไปใชงาน 

๑. ขอมูลเบ้ืองตนทั่วไป (Overview)  
 สาระสําคัญของเนื้อหาในขอนี้ คือ การกลาวถึงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยทั่วๆ ไป และ
การนําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่จัดทําข้ึนไปปรับใชเมื่อมีการประยุกตใช PKI เชน กรณีที่มีการ
กําหนดระดับความนาเชื่อถือของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกัน ใบรับรองซึ่งแตกตางกันนั้นอาจมี
ความซับซอนหรืออาจมีการกําหนดขอบเขตการใช PKI ที่แตกตางกัน ดังนั้น การแสดงขอมูลเก่ียวกับ
โครงสรางของ PKI จึงมีประโยชนตอการทําความเขาใจเนื้อหาในสวนนี้  

๒. ชื่อเอกสาร (Document Name and Identification) 
 เนื้อหาในสวนนี้จะกําหนดเกี่ยวกับ “ชื่อ” สําหรับใชเรียกแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือเรียก
สิ่งหนึ่งสิ่งใด (Other Identifier) ทั้งนี้ รวมถึงการเรียกชื่อเอกสารหรือสิ่งที่ระบุถึงเชนวานั้นในทางเทคนิค
ดวย กลาวคือ จําเปนตองมีการจดทะเบียนเลข OID ซึ่งมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “ASN.1 Object 
Identifier ” ในทางปฏิบัติการกําหนดเลข OID ของแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น     
ก็เพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดวาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือสิ่งอ่ืนที่ถูกระบุถึงและกํากับดวยเลข 
OID นั้น มีอยูจริง เนื่องจากเลข OID จะเปนตัวเลขซึ่งมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงถึง Information 
Object ใดๆ ลักษณะการกําหนดเลข OID จะมีการจัดเรียงลําดับตัวเลขกันและคั่นตัวเลขดวยจุด โดยมี
หนวยงานรับจดทะเบียนเลข OID จํานวนหลายหนวยงานดวยกัน ไดแก American National Standard 
Institute (ANSI) สหรัฐอเมริกา, ISO เปนตน 

๓. บุคคลที่เก่ียวของ (PKI Participants) 
 เนื้อหาในบทนี้ควรจะกําหนดลักษณะ (Identity) ประเภทของบุคคลหรือเอนทิตี (Entity)          
ที่เก่ียวของ รวมทั้งกําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคคลหรือเอนทิตีเหลานั้นดวย 

๓.๑ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certification Authority) 
  คือ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสรางและออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรอง
กุญแจสาธารณะใหกับผูใชบริการ  

๓.๒ เจาหนาที่รับลงทะเบียน (Registration Authority) 
  คือ บุคคลหรือเอนทิตี ที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบตัวบุคคลผูสมัครขอใชบริการ ทั้งในข้ันตอน  
ที่มีการะบุตัวบุคคลผูสมัครขอใชบริการ (Identification) วาผูสมัครขอใชบริการเปนใคร หรือเอนทิตีใด 
และข้ันตอนการยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคล (Authentication) วา ผูสมัครขอใชบริการหรือเอนทีตีอ่ืนใด 
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คํา/คํายอ คํานิยาม 
เจาหนาที่รับ
ลงทะเบียน  
Registration 
Authority (RA) 

ผูซึ่งทําหนาที่รับลงทะเบียนเมื่อมีการย่ืนคําขอใชบริการ แจงเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส หรือตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยทําการตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ผูใชบริการใหไว 

พฤติการณที่
กระทบตอความ
มั่นคงปลอดภัย
ของขอมูล 
(Compromise) 

หมายถึง การที่ขอมูลสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแกไข ถูกเปดเผยโดยมิชอบ หรือ  
ถูกลวงรูโดยไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเก็บรักษาขอมูลนั้น รวมทั้ง  
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีพฤติการณดังกลาว 

 

๓. หัวขอที่ตองกําหนดไวในแนวนโยบาย และ  แนวปฏบัิติ 
 

บทที่ ๑ บทนํา (Introduction) 
บทที่ ๒ ความรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลและการเกบ็รักษาขอมูล  

 (Publication and Repository Responsibilities) 
บทที่ ๓ การระบุและการยืนยันตัวบุคคล (Identification and Authentication) 
บทที่ ๔ ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการตลอดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  

                     (Certificate Life-Cycle Operation Requirements) 
บทที่ ๕ การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ การบริหารจัดการ และ 

                     การดําเนินงาน (Facility, Management, and Operational Controls) 
บทที่ ๖ การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยดานเทคนิค (Technical Security Controls) 
บทที่ ๗ การกําหนดรูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รายการเพิกถอน และสถานะของ 

 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate, CRL, and OCSP Profiles) 
บทที่ ๘ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎขอบังคับตางๆ และการประเมินความเสี่ยงอ่ืนๆ  
           (Compliance Audit and Other Assessment) 
บทที่ ๙ ขอกําหนดอ่ืนๆ และประเด็นกฎหมาย (Other Business and Legal Matters) 
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เปนบุคคลหรือเอนทิตีนั้นจริง นอกจากนั้นผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือเจาหนาที่รับ
ลงทะเบียน จะทําหนาที่ทํานองเดียวกันในการเพิกถอนใบรับรอง หรือตออายุใบรับรอง โดยทําการ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ผูสมัครขอใชบริการไดใหไวในข้ันตอนตางๆ หลังจาก
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผูสมัครขอใชบริการเรียบรอยแลว จึงแจงใหผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ออกใบรับรองใหกับผูสมัครขอใชบริการตอไป ทั้งนี้เจาหนาที่รับลงทะเบียน อาจเปน
บุคลากรของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรืออาจเปนบุคลากรของผูสมัครขอใชบริการ หรือ
อาจเปนหนวยงานหรือเอนทิตีอ่ืนที่ไดทําขอตกลงกับเจาหนาที่รับลงทะเบียน เพ่ือทําหนาที่ดังกลาว  

๓.๓ ผูใชบริการ (Subscriber) 
  คือ บุคคล หรือเอนทิตีใดๆ ที่ไดรับใบรับรองจากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  

๓.๔ คูกรณทีี่เก่ียวของ (Relying Party)  
  คือ บุคคล หรอืเอนทิตีอ่ืนใดที่เชื่อถือลายมือชื่อดิจิทัล อันเปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง 
หรือเชื่อถือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น คูกรณีที่เก่ียวของอาจเปนผูใชบริการจากผูใหบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรืออาจไมใชผูใชบริการจากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสก็ได      
แตเปนผูซึ่งกระทําการหรืองดเวนกระทําการใดๆ เพราะเชื่อถือใบรับรองอิเล็กทรอนิกสหรือลายมือชื่อ   
ดิจิทัล โดยการใชกุญแจสาธารณะที่อยูในใบรับรองนั้นในการตรวจสอบตัวตนที่แทจริงของผูขอใชบริการ
ซึ่งเปนเจาของลายมือชื่อดิจิทัลและมีชื่อปรากฏอยูในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๓.๕ บุคคลซึง่เก่ียวของอ่ืนๆ (Other Participants) 
  คือ บุคคล หรือเอนทิตีอ่ืน นอกจากที่กลาวถึงขางตน เชน ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูล 
(Providers of Repository Services) หรือผูไดรับการวาจางโดยการ Outsource ใหเปนผูใหบริการ   
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

๓.๖ การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Usage)  
  เนื้อหาในสวนนี้ควรกําหนดเกี่ยวกับลักษณะหรือประเภทของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่มีการ
นําไปใชในทางปฏิบัติ เชน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรองตัวบุคคล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
รับรองตัวนิติบุคคล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรองเว็บไซต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรอง
เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล 
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับใชกับสัญญาหรือการทําขอตกลง เปนตน  
 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีขอจํากัดการใชงาน หรือกรณีที่มีการจัดระดับความนาเชื่อถือของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ก็ควรระบุไวใหชัดเจนดวย และหากลักษณะการใชงานหรือชนิดของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสมีความแตกตางกันจนจําเปนตองจัดทําแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติสําหรับการใชงาน    
แตละลักษณะหรือตามชนิดของใบรับรอง ก็จําเปนตองใหขอมูลในเรื่องดังกลาวเอาไวชัดเจนดวยเชนกัน 
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๓.๗ การบรหิารจัดการเกี่ยวกับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ (Policy Administration)  
  เนื้อหาในสวนนี้ควรกลาวถึงชื่อ ที่อยูของหนวยงานที่ยกราง จดทะเบียน ดูแลและปรับปรุง
เอกสารแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ นอกจากนั้นยังรวมถึง ชื่อ ที่อยูของจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสารของผูที่สามารถติดตอได ทั้งนี้ โดยอาจกําหนดเปนตําแหนง       
ที่รับผิดชอบในการตอบขอซักถามหรือติดตอกับผูใชบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนกิส ก็ได 

นอกจากนั้น เพ่ือสรางความนาเชื่อถือใหกับการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสเอง ในกรณีที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดจัดทําแนวนโยบายและ        
แนวปฏิบัติ ตามแนวทางที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสประกาศกําหนดแลว ควรระบุถึง
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และที่อยูของหนวยงานธุรการของคณะกรรมการไวในขอนี้ดวย  

๓.๘ คํานิยามและคํายอ (Definitions and Acronyms) 
           โดยที่ในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ จําเปนตองมีการกลาวถึงคําศัพท และคํายอเปน
จํานวนมาก ดังนั้น ในบทนี้จึงควรมีการใหความหมายของคาํศัพทหรือคํายอเหลานั้นไวดวย เชน การให
ความหมายของคําวาผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียนผูใชบริการ 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ลายมือชื่อดิจิทัล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส คูกุญแจ กุญแจสวนตัว กุญแจ
สาธารณะ เอนทิตี เปนตน เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูใชบริการตอไป                                                                    
 

บทที่ ๒ ความรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลและการเก็บรักษาขอมูล (Publication and   
             Repository Responsibilities) 

สําหรับเนื้อหาในสวนนี้ ควรจะตองระบุเก่ียวกับบุคคลซึ่งทําหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูล 
(Repository) ในการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไมวาผูใหบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะทําหนาที่ดังกลาวนั้นเอง หรือเปนการใชบริการจากผูใหบริการรายอ่ืน      
และความรับผิดชอบของบุคคลหรือหนวยงานที่ทําหนาที่ในการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับแนวนโยบาย และ
แนวปฏิบัติ รวมทั้งเนื้อหาที่จะมีการเผยแพร เชน การควบคุมมาตรการในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (Security Controls) การรักษาความลับทางการคา (Trade Secret) สําหรับขอมูลสําคัญที่มี
ความออนไหว เปนตน 
 นอกจากนั้น ควรใหขอมูลเก่ียวกับความถี่หรือความบอยในการเผยแพรขอมูล การควบคุม    
การเขาถึงขอมูลที่มีการเผยแพรนั้น (Access Control) รวมทั้งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส หรือสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  
 
บทที่ ๓ การระบุและการยืนยันตัวบุคคล ((Identification and Authentication (I&A)) 
 สําหรับเนื้อหาในบทนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนในการยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคล หรือ  
เอนทิตีของผูสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน 
กอนที่จะมีการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  รวมทั้งกําหนดข้ันตอนในการยืนยันหรือพิสูจนบุคคลของ    
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เปนบุคคลหรือเอนทิตีนั้นจริง นอกจากนั้นผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือเจาหนาที่รับ
ลงทะเบียน จะทําหนาที่ทํานองเดียวกันในการเพิกถอนใบรับรอง หรือตออายุใบรับรอง โดยทําการ
ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ผูสมัครขอใชบริการไดใหไวในข้ันตอนตางๆ หลังจาก
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผูสมัครขอใชบริการเรียบรอยแลว จึงแจงใหผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ออกใบรับรองใหกับผูสมัครขอใชบริการตอไป ทั้งนี้เจาหนาที่รับลงทะเบียน อาจเปน
บุคลากรของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรืออาจเปนบุคลากรของผูสมัครขอใชบริการ หรือ
อาจเปนหนวยงานหรือเอนทิตีอ่ืนที่ไดทําขอตกลงกับเจาหนาที่รับลงทะเบียน เพ่ือทําหนาที่ดังกลาว  

๓.๓ ผูใชบริการ (Subscriber) 
  คือ บุคคล หรือเอนทิตีใดๆ ที่ไดรับใบรับรองจากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  

๓.๔ คูกรณทีี่เก่ียวของ (Relying Party)  
  คือ บุคคล หรอืเอนทิตีอ่ืนใดที่เชื่อถือลายมือชื่อดิจิทัล อันเปนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง 
หรือเชื่อถือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น คูกรณีที่เก่ียวของอาจเปนผูใชบริการจากผูใหบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรืออาจไมใชผูใชบริการจากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสก็ได      
แตเปนผูซึ่งกระทําการหรืองดเวนกระทําการใดๆ เพราะเชื่อถือใบรับรองอิเล็กทรอนิกสหรือลายมือชื่อ   
ดิจิทัล โดยการใชกุญแจสาธารณะที่อยูในใบรับรองนั้นในการตรวจสอบตัวตนที่แทจริงของผูขอใชบริการ
ซึ่งเปนเจาของลายมือชื่อดิจิทัลและมีชื่อปรากฏอยูในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๓.๕ บุคคลซึง่เก่ียวของอ่ืนๆ (Other Participants) 
  คือ บุคคล หรือเอนทิตีอ่ืน นอกจากที่กลาวถึงขางตน เชน ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูล 
(Providers of Repository Services) หรือผูไดรับการวาจางโดยการ Outsource ใหเปนผูใหบริการ   
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

๓.๖ การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Usage)  
  เนื้อหาในสวนนี้ควรกําหนดเกี่ยวกับลักษณะหรือประเภทของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่มีการ
นําไปใชในทางปฏิบัติ เชน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรองตัวบุคคล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
รับรองตัวนิติบุคคล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรองเว็บไซต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับรอง
เครื่องใหบริการหรือเซิรฟเวอร ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล 
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับใชกับสัญญาหรือการทําขอตกลง เปนตน  
 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีขอจํากัดการใชงาน หรือกรณีที่มีการจัดระดับความนาเชื่อถือของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ก็ควรระบุไวใหชัดเจนดวย และหากลักษณะการใชงานหรือชนิดของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสมีความแตกตางกันจนจําเปนตองจัดทําแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติสําหรับการใชงาน    
แตละลักษณะหรือตามชนิดของใบรับรอง ก็จําเปนตองใหขอมูลในเรื่องดังกลาวเอาไวชัดเจนดวยเชนกัน 
 

หน้า  72สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  73สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



-๗-

ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือเอนทิตีที่เก่ียวของกับการ
ใหบริการหรือรวมใหบริการกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส นอกจากนั้น อาจใหขอมูล
เก่ียวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือการเพิกถอน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไปพรอมกันดวย อยางไรก็ตาม  เนื้อหาที่พึงกําหนดไวในบทนี้นอกจาก           
ที่กลาวถึงขางตน มีดังตอไปนี้ 

๑. การกําหนดรูปแบบของชื่อ (Naming) 
 สําหรับการกําหนดรูปแบบของชื่อที่ใช (Naming Convention) เพ่ือระบุถึงผูใชบริการนั้น     
ควรกําหนด ดังนี้  

๑.๑ รูปแบบของชื่อ เชน X.500 Distinguished Name หรือ RFC 822 Names สําหรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล (e-mail) และ X.400 สําหรับชื่อ 

๑.๒ ชื่อนั้น จะมีความหมายหรือไมมีก็ได 

๑.๓ การกําหนดชื่อของผูใชบริการในกรณีที่มีการใชชื่อนิรนามหรือนามแฝงหรือปดบังชื่อ         
ที่แทจริง (Anonymous or Pseudonymous) 

๑.๔ กฎในการแปลงชื่อในรูปแบบตางๆ เชน มาตรฐาน  X.500 และ RFC 822 เปนตน 

๑.๕ ชื่อนั้นจะตองมีลักษณะเฉพาะ (Unique Name) 

๒. ความสมบูรณในการระบุตัวบุคคล (Initial Identity Validation) 
 ขอมูลในสวนนี้ ควรจะกําหนดเกี่ยวกับวิธีการระบุตัวบุคคล (Identification) และยืนยันหรือ
พิสูจนตัวบุคคล (Authentication) เมื่อแรกเริ่มลงทะเบียนกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ หรือคูกรณีที่เก่ียวของอ่ืนๆ ทั้งนี้ โดย 

๒.๑  การยืนยันหรือพิสูจนความสัมพันธของกุญแจสวนตัวกับกุญแจสาธารณะที่ถือหรือ
ครอบครองอยูโดยผูใชบริการ เชน การใชในการพิสูจนลายมือชื่อดิจิทัลที่ปรากฏใน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดวยการใชลายมือชื่อดิจิทัลในการสง Certificate Request 
Message มายังผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

๒.๒  การยืนยันหรือพิสูจนเงื่อนไขสําหรับการตรวจสอบความมีอยูขององคกรหรือหนวยงาน 
เชน การตรวจสอบจากหนังสือรับรองของบริษัทหรือนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย เปนตน 

๒.๓  การยืนยันหรือพิสูจนเงื่อนไขสําหรับการตรวจสอบขอมูลของบุคคลซึ่งกระทําการในนาม
ขององคกรหรือหนวยงาน เชน การตรวจสอบจากหนังสือมอบอํานาจ เปนตน 
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๓. การระบุและยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคลเม่ือมีการขอออกกุญแจใหม (Identification and 
Authentication for Re-key Requests) 

 สําหรับข้ันตอนนี้ จะครอบคลุมทั้งในข้ันตอนที่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสหมดอายุลงและกรณีมีการ
เพิกถอนการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น จึงควรจะเปนข้ันตอนที่มีรูปแบบการทํางานทํานอง
เดียวกันกับการระบุและยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคลเหมือนกับข้ันตอนแรกที่ไดมีการขอใชบริการ 

๔. การระบุและยืนยันหรือพิสูจนตัวบุคคลเม่ือมีการขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
(Identification and Authentication for Revocation Requests) 
เพ่ือระบุประเภทของบุคคลทีส่ามารถทําการรองขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและข้ันตอน

ในการยืนยันหรือพิสูจนขอมูลที่แสดงตัวตนของบุคคลดังกลาวรวมทั้งสิทธิของบุคคลนั้น  
 
บทที่ ๔ ขอกําหนดเก่ียวกับการดําเนินการตลอดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate 

Life-Cycle Operation Requirements) 
ขอมูลในสวนนี้ใชในการระบุขอกําหนดในการดําเนินการเก่ียวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ และบุคคล           
ที่เก่ียวของอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของตน  

๑. การยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Application) 
   สวนนี้ควรระบุขอกําหนดเกี่ยวกับการสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดังตอไปนี ้

๑.๑ บุคคลที่สามารถสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน ผูที่จะมีชื่อในใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส (Certificate Subject) หรือ RA เปนตน 

๑.๒ กระบวนการยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และภาระหนาที่ที่เก่ียวของ ตัวอยางของ
กระบวนการย่ืนขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจเปนดังตอไปนี้ 
(๑) ผูสงคําขอใบรับรองสรางคูกุญแจและสงคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหเจาหนาที่รับ

ลงทะเบียน โดยผูสงคําขอใบรับรองตองใหขอมูลที่ครบถวนและถูกตองตามระเบียบ
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

(๒) เจาหนาที่รับลงทะเบียนตรวจคําขอ และลงลายมือชื่อกํากับคําขอที่ผานการตรวจสอบ
แลวไปใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน และ        
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตองกําหนดหลักการและวิธกีารขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส 
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ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือเอนทิตีที่เก่ียวของกับการ
ใหบริการหรือรวมใหบริการกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส นอกจากนั้น อาจใหขอมูล
เก่ียวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือการเพิกถอน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไปพรอมกันดวย อยางไรก็ตาม  เนื้อหาที่พึงกําหนดไวในบทนี้นอกจาก           
ที่กลาวถึงขางตน มีดังตอไปนี้ 

๑. การกําหนดรูปแบบของชื่อ (Naming) 
 สําหรับการกําหนดรูปแบบของชื่อที่ใช (Naming Convention) เพ่ือระบุถึงผูใชบริการนั้น     
ควรกําหนด ดังนี้  

๑.๑ รูปแบบของชื่อ เชน X.500 Distinguished Name หรือ RFC 822 Names สําหรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล (e-mail) และ X.400 สําหรับชื่อ 

๑.๒ ชื่อนั้น จะมีความหมายหรือไมมีก็ได 

๑.๓ การกําหนดชื่อของผูใชบริการในกรณีที่มีการใชชื่อนิรนามหรือนามแฝงหรือปดบังชื่อ         
ที่แทจริง (Anonymous or Pseudonymous) 

๑.๔ กฎในการแปลงชื่อในรูปแบบตางๆ เชน มาตรฐาน  X.500 และ RFC 822 เปนตน 

๑.๕ ชื่อนั้นจะตองมีลักษณะเฉพาะ (Unique Name) 

๒. ความสมบูรณในการระบุตัวบุคคล (Initial Identity Validation) 
 ขอมูลในสวนนี้ ควรจะกําหนดเกี่ยวกับวิธีการระบุตัวบุคคล (Identification) และยืนยันหรือ
พิสูจนตัวบุคคล (Authentication) เมื่อแรกเริ่มลงทะเบียนกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ หรือคูกรณีที่เก่ียวของอ่ืนๆ ทั้งนี้ โดย 

๒.๑  การยืนยันหรือพิสูจนความสัมพันธของกุญแจสวนตัวกับกุญแจสาธารณะที่ถือหรือ
ครอบครองอยูโดยผูใชบริการ เชน การใชในการพิสูจนลายมือชื่อดิจิทัลที่ปรากฏใน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดวยการใชลายมือชื่อดิจิทัลในการสง Certificate Request 
Message มายังผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

๒.๒  การยืนยันหรือพิสูจนเงื่อนไขสําหรับการตรวจสอบความมีอยูขององคกรหรือหนวยงาน 
เชน การตรวจสอบจากหนังสือรับรองของบริษัทหรือนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย เปนตน 

๒.๓  การยืนยันหรือพิสูจนเงื่อนไขสําหรับการตรวจสอบขอมูลของบุคคลซึ่งกระทําการในนาม
ขององคกรหรือหนวยงาน เชน การตรวจสอบจากหนังสือมอบอํานาจ เปนตน 
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-๙-

๒. การพิจารณาคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Application Processing) 
 เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตัวอยาง

กระบวนการ เชน 

๒.๑ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนจะดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตองของผูสมัคร เพ่ือการระบุและยืนยันตัวบุคคล 

๒.๒ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนจะพิจารณาวาจะอนุมัติ 
หรือไมอนุมัติการสมัครขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๒.๓ การกําหนดระยะเวลาที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และเจาหนาที่รับลงทะเบียน 
ใชในการพิจารณาการยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๓. การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Issuance)  

เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

๓.๑ ขอปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
เชน การตรวจลายมือชื่อและอํานาจกระทําการของ เจาหนาที่รับลงทะเบียน ตลอดจน      
การสรางใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  

๓.๒ วิธีการแจงผลการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการ เชน การแจงทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

๔. การยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Acceptance) 

๔.๑ ขอปฏิบัติของผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถือเปนการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
เชน ผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ออกใหในกรณีที่ 
(๑) ผูใหบริการออกใบรับรองอิเลก็ทรอนกิส มไิดรบัการแจงการใดๆ จากผูสมัครขอใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกสภายในเวลาที่กําหนด 
(๒) ผูใชบริการลงลายมือชื่อกํากับขอความแจงการยอมรับหรือไมยอมรับใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส 

๔.๒ การเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดยอมรับโดยผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแลว 
ซึ่งอาจเผยแพรโดยผานทาง X.500 Directory หรือ LDAP repository 

๔.๓ การแจงใหบุคคลอ่ืนทราบถึงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดออกใหผูสมัครขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส เชน ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจสงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส   
ที่ออกใหผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส แกเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน 
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-๑๐-

๕. การใชคูกุญแจ และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Key Pair and Certificate Usage) 

๕.๑  ความรับผิดชอบของผูใชบริการในการใชคูกุญแจและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เชน  
ผูใชบริการจะตองใชกุญแจสวนตัว (Private Key) และใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตามนโยบาย
ที่กําหนดในแนวนโยบาย และสัญญาระหวางผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสกับ
ผูใชบริการ โดยผูใชบริการสามารถใชกุญแจสวนตัวหลังจากที่ผูใชบริการไดยอมรับ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนั้นแลว และไมสามารถใชงานกุญแจสวนตัวและใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสไดหลังจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกสดังกลาวหมดอายุลงหรือถูกเพิกถอน 

๕ .๒  ความรับผิดชอบของคูกรณีที่ เ ก่ียวของในการใช กุญแจสาธารณะ  หรือใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ เชน คูกรณีที่เก่ียวของจะตองใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตาม
นโยบายที่กําหนดในแนวนโยบาย และตองตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ตามวิธีที่ระบุใน แนวนโยบายภายใตเงื่อนไขเก่ียวกับคูกรณีที่เก่ียวของ 

๖. การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Renewal) 
 การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการ

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ หรือขอมูลอ่ืนใดที่ปรากฏในใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

๖.๑ กรณีตางๆ ที่อนุญาตใหมีการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เชน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
หมดอายุแตนโยบายอนุญาตใหใชคูกุญแจเดิมตอไปได ใหสามารถตออายุใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสได 

๖.๒ บุคคลที่สามารถขอตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน ผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส อาจอนุญาตใหเจาหนาที่รับลงทะเบียน ขอตออายุแทนผูใชบริการได หรือ     
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหผูใชบริการ  
โดยอัตโนมัติเมื่อใบรับรองดังกลาวหมดอายุลง 

๖.๓ ควรมีการระบุกระบวนการในการขอตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ชัดเจน เชน การใช
รหัสผาน (Password) ในการยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งกอนการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๖.๔ ควรมีวิธีการแจงวาไดตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหผูใชบริการแลว 

๖.๕ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส     
ตออายุใหแกผูใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๖.๖ ควรอธิบายเก่ียวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคลที่เก่ียวของ
ใหทราบถึงการตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
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๒. การพิจารณาคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Application Processing) 
 เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตัวอยาง

กระบวนการ เชน 

๒.๑ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนจะดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตองของผูสมัคร เพ่ือการระบุและยืนยันตัวบุคคล 

๒.๒ ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนจะพิจารณาวาจะอนุมัติ 
หรือไมอนุมัติการสมัครขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๒.๓ การกําหนดระยะเวลาที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และเจาหนาที่รับลงทะเบียน 
ใชในการพิจารณาการยื่นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๓. การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Issuance)  

เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

๓.๑ ขอปฏิบัติของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
เชน การตรวจลายมือชื่อและอํานาจกระทําการของ เจาหนาที่รับลงทะเบียน ตลอดจน      
การสรางใบรับรองอิเล็กทรอนิกส  

๓.๒ วิธีการแจงผลการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการ เชน การแจงทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

๔. การยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Acceptance) 

๔.๑ ขอปฏิบัติของผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ถือเปนการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
เชน ผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ออกใหในกรณีที่ 
(๑) ผูใหบริการออกใบรับรองอิเลก็ทรอนกิส มไิดรบัการแจงการใดๆ จากผูสมัครขอใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกสภายในเวลาที่กําหนด 
(๒) ผูใชบริการลงลายมือชื่อกํากับขอความแจงการยอมรับหรือไมยอมรับใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส 

๔.๒ การเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดยอมรับโดยผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแลว 
ซึ่งอาจเผยแพรโดยผานทาง X.500 Directory หรือ LDAP repository 

๔.๓ การแจงใหบุคคลอ่ืนทราบถึงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดออกใหผูสมัครขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส เชน ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจสงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส   
ที่ออกใหผูสมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส แกเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน 
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-๑๑- 

๗. การรับรองคูกุญแจใหม (Certificate Re-key) 
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับการสรางคูกุญแจใหม รวมถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส

ใหมเพ่ือรองรับคูกุญแจใหม โดยผูใชบริการหรือบุคคลอ่ืน 

๗.๑ กรณีตางๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสามารถหรือตองสรางคูกุญแจ และ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับคูกุญแจใหมนี้ เชน กรณีของการเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส หรือการหมดอายุการใชงานของคูกุญแจ 

๗.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับคูกุญแจใหม 

๗.๓ ควรมีวิธีการแจงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการทราบ 
๗.๔ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือรองรับคูกุญแจใหม 

๗.๕ ควรอธิบายเก่ียวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคล          
ที่เก่ียวของใหทราบถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับคูกุญแจใหม 

๘. การแกไขเปลี่ยนแปลงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Modification) 
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมอันเนื่องมาจากการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ เชน 

๘.๑ กรณีตางๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสอนุญาตใหผูใชบริการสามารถแกไข
เปล่ียนแปลงขอมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลง 
Distinguished Name และการเปลี่ยนบทบาทภาระหนาที่ในที่ทํางาน 

๘.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน 
ผูใชบริการ เจาหนาที่ฝายบุคคล หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน 

๘.๓ ควรมีวิธีการแจงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการทราบ 

๘.๔ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหใหม 

๘.๕ ควรอธิบายเกี่ยวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคล         
ที่เก่ียวของใหทราบถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม 

๙. การเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Revocation and Suspension) 

เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับการเพิกถอนและการพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๙.๑ กรณีตางๆผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ใหมีการพักใชหรือเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส เชน การเลิกจางงานผูใชบริการ การสูญหายของอุปกรณเขารหัสลับ หรือ    
มีเหตุอันควรสงสัยวามีการลวงรูกุญแจสวนตัวโดยมิชอบ เปนตน 
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-๑๒-

๙.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสของ 
ผูใชบริการได เชน ผูใชบริการ และเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน 

๙.๓ ควรมีการระบุกระบวนการขอเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เชน 
การกําหนดใหเจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือผูใชบริการตองลงลายมือชื่อกํากับคําขอเพิกถอน
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

๙.๔ ควรมีการกําหนดระยะเวลาที่ผูใชบริการสามารถขอเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได 

๙.๕ ควรมีการกําหนดวิธีการที่คูกรณีที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบสถานะของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสได 

๙.๖ ในกรณีที่มีการใช Certificate Revocation List (CRL) ในการเผยแพรใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสที่ไดเพิกถอนและพักใช ควรมีการกําหนดความถี่ของการเผยแพรขอมูล
ดังกลาว ระยะเวลาระหวางการสราง CRL และเวลาที่เผยแพร CRL ใหสาธารณะทราบ 
และถามีการใหบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน ก็ควรแจง
ใหสาธารณะทราบถึงวิธีการใชงาน เงื่อนไข และขอกําหนดที่เก่ียวของดวย 

๙.๗ ควรกําหนดระยะเวลาการพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๑๐. บริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Status Services) 

ขอมูลสวนนี้กลาวถึงบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสําหรับคูกรณี           
ที่เก่ียวของ และควรมีประเด็นดังตอไปนี้ 

๑๐.๑ ลักษณะของบริการตรวจสอบสถานะของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และสภาพพรอมใชงาน
ของระบบบริการ รวมถึงนโยบายรองรับกรณีที่ระบบไมสามารถใหบริการได 

๑๐.๒ ลักษณะของบริการอ่ืนที่เก่ียวของ 

๑๑. การเลิกใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (End of Subscription) 

 ขอมูลสวนนี้กลาวถึงข้ันตอนที่ผูใชบริการปฏิบัติในการเลิกใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือการเลิกใหบริการโดยผูใหบริการ         
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๑๒. การเก็บรักษาและการกูคืนกุญแจ (Key Escrow and Recovery) 

  ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรระบุนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการกูคืน
กุญแจสวนตัว และการปองกัน Session Key (Session Key Encapsulation) 
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-๑๑- 

๗. การรับรองคูกุญแจใหม (Certificate Re-key) 
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับการสรางคูกุญแจใหม รวมถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส

ใหมเพ่ือรองรับคูกุญแจใหม โดยผูใชบริการหรือบุคคลอ่ืน 

๗.๑ กรณีตางๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสสามารถหรือตองสรางคูกุญแจ และ
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับคูกุญแจใหมนี้ เชน กรณีของการเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส หรือการหมดอายุการใชงานของคูกุญแจ 

๗.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับคูกุญแจใหม 

๗.๓ ควรมีวิธีการแจงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการทราบ 
๗.๔ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือรองรับคูกุญแจใหม 

๗.๕ ควรอธิบายเก่ียวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคล          
ที่เก่ียวของใหทราบถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับคูกุญแจใหม 

๘. การแกไขเปลี่ยนแปลงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Modification) 
เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมอันเนื่องมาจากการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ เชน 

๘.๑ กรณีตางๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสอนุญาตใหผูใชบริการสามารถแกไข
เปล่ียนแปลงขอมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลง 
Distinguished Name และการเปลี่ยนบทบาทภาระหนาที่ในที่ทํางาน 

๘.๒ การกําหนดใหบุคคลใดสามารถขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบรับรองอิเล็กทรอนิกสได เชน 
ผูใชบริการ เจาหนาที่ฝายบุคคล หรือเจาหนาที่รับลงทะเบียน เปนตน 

๘.๓ ควรมีวิธีการแจงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูใชบริการทราบ 

๘.๔ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหใหม 

๘.๕ ควรอธิบายเกี่ยวกับการเผยแพรใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตลอดจนวิธีการแจงบุคคล         
ที่เก่ียวของใหทราบถึงการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหม 

๙. การเพิกถอนและพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Revocation and Suspension) 

เนื้อหาสวนนี้ควรใหขอมูลเก่ียวกับการเพิกถอนและการพักใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

๙.๑ กรณีตางๆผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ใหมีการพักใชหรือเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส เชน การเลิกจางงานผูใชบริการ การสูญหายของอุปกรณเขารหัสลับ หรือ    
มีเหตุอันควรสงสัยวามีการลวงรูกุญแจสวนตัวโดยมิชอบ เปนตน 
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-๑๓-

บทที่ ๕ การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ การบริหารจัดการ และ          
การดําเนินงาน (Facility, Management, and Operational Controls) 

สําหรับเนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุมการควบคุมและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ 
สําหรับกรณีที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตองใชในการสรางกุญแจ (Key Generation)      
การยืนยันตัวบุคคล (Subject Authentication) การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Issuance)  
การเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Revocation) การตรวจสอบระบบและเก็บรักษาขอมูล 
(Auditing and Archiving) ใหมั่นคงปลอดภัย 
 ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดวิธีการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบุคคลที่เก่ียวของ      
เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และปองกันมิใหมีการบุกรุก หรือเขาถงึระบบ 
หรือลวงรูขอมูลในระบบการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งปองกัน        
มิใหเกิดความผิดพลาดในขอมูลที่ใชในการสรางใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือรายการเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสกรณีที่มีการลวงรูกุญแจสวนตัวของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบ 
 ทั้งนี้ ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security Controls) นั้น ครอบคลุมในเรื่อง 
ดังตอไปนี้  

๑. สถานที่ต้ังหรือการกอสรางสาํนักงานในการใหบริการ (Site Location and Construction) 
เนื้อหาในสวนนี้ควรมีการกําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเปนพิเศษ (High 

Security Zone) หรือการใชหองและตูนิรภัย การติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด และระบบตรวจจับ     
การบุกรุกทางกายภาพ เปนตน 

๒. การเขาถึงทางกายภาพ (Physical Access)  
ควรกําหนดเกี่ยวกับการเขาออกระหวางพ้ืนที่สํานักงานกับพ้ืนที่ที่มีการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยเปนพิเศษ การเคลื่อนยายจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่ง ใหมีการปองกันการเขาถึงทาง
กายภาพ เชน การพิสูจนตัวบุคคลกอนอนุญาตใหเขาถึงระบบใหบริการได อาจทําไดโดยการใชบัตรแถบ
แมเหล็ก และการตรวจสอบลายนิ้วมือ เปนตน นอกจากนี้ ยังควรมีการคํานึงถึงการบริหารจัดการระบบ
ไฟฟาและระบบปรับอากาศ  การปองกันภัยจากน้ํา การจัดเก็บ Backup Media ไวในสถานที่อ่ืน ที่ไดรับ
การปองกันการเขาถึง ปองกันภัยจากไฟและน้ํา 

๓. การควบคุมความม่ันคงปลอดภยัดานกายภาพ (Physical Security Controls) 
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรบรรยายวิธีการควบคุมดานกายภาพของสถานที่

ประกอบการในหัวขอดังตอไปนี้ 

๓.๑ สถานที่ตั้งของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และการจัดแบงพ้ืนที่ตามระดับของ 
ความมั่นคงปลอดภัยที่ตองการ 

๓.๒ การควบคุมการเขาถึงพ้ืนที่ที่ตองการระดับความมั่นคงปลอดภัยที่ตางกัน 
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-๑๔- 

๓.๓ การดูแลเรื่องพลังงานไฟฟา การไหลเวียนของน้ํา การควบคุมสภาพอากาศ อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ การปองกันการเกิดอัคคีภัย เพ่ือปองกันการหยุดชะงักของการใหบริการ
จากเหตุเหลานี้ 

๓.๔ การเก็บรักษาสื่อที่ใชเก็บขอมูลของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสใหมั่นคง
ปลอดภัย ตลอดจนการกําหนดใหมีการสํารองขอมูลนอกสถานที่ประกอบการเพื่อปองกัน
การสูญเสีย หรือสูญหายของขอมูล 

๔. การควบคุมกระบวนการตางๆ ในการดําเนินการ (Procedural Controls) 
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรมีการจัดบทบาทและหนาที่ของบุคลากรในองคกร  

ใหเหมาะสม และกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการทํางานของบุคลากรในแตละบทบาท เชน วิธีการระบุและ
ยืนยันตัวบุคคล หรือวิธีการเขาถึงขอมูลสําคัญโดยบุคคลในบทบาทตางๆ โดยการแบงแยกหนาที่       
ซึ่งไมอนุญาตใหบุคคลหนึ่งรับหนาที่ในหลายบทบาทดวยเหตุผลดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 

๕. การกูคืนระบบอันเกิดจากพฤติการณที่กระทบตอความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและ   
ภัยพิบัติอันเกิดแกระบบ (Compromise and Disaster Recovery) 
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรมีนโยบายในการกูคืนระบบอันเกิดจากพฤติการณ    

ที่กระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและภัยพิบัติอันเกิดแกระบบ เชน ขอมูลถูกทําลาย          
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอ่ืนใด เพ่ือใหการใหบริการไมหยุดชะงัก 

๖. การเลิกกิจการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียน 
(CA or RA Termination) 
ในกรณีที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสหรือเจาหนาที่รับลงทะเบียนเลิกกิจการ 

จะตองมีการแจงใหบุคคลที่เก่ียวของทราบ รวมถึงผูที่รับผิดชอบขอมูลของผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสและเจาหนาที่รับลงทะเบียนเพ่ือใหเกิดผลกระทบตอผูใชบริการนอยที่สุด 
 
บทที่ ๖ การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยดานเทคนิค (Technical Security Controls) 

สําหรับเนื้อหาในสวนนี้เปนการกําหนดมาตรการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของกุญแจ 
และขอมูลสําหรับอนุญาตใหใชกุญแจ เชน PIN และ Password และประเด็นตางๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการกุญแจ  

๑. การสรางและติดต้ังคูกุญแจ (Key Pair Generation and Installation) 
 การสรางและการติดตั้งคูกุญแจมีประเด็นทีต่องพิจารณาและกําหนดเปนนโยบาย ดังตอไปนี ้

๑.๑ ใครเปนผูสรางคูกุญแจใหผูใชบริการ และสรางโดยซอฟตแวรหรือฮารดแวร 

๑.๒ วิธีการที่ผูใชบริการจะไดรับกุญแจสวนตัวของตนแบบมั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง 
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-๑๓-

บทที่ ๕ การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ การบริหารจัดการ และ          
การดําเนินงาน (Facility, Management, and Operational Controls) 

สําหรับเนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุมการควบคุมและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ 
สําหรับกรณีที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสตองใชในการสรางกุญแจ (Key Generation)      
การยืนยันตัวบุคคล (Subject Authentication) การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Issuance)  
การเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Revocation) การตรวจสอบระบบและเก็บรักษาขอมูล 
(Auditing and Archiving) ใหมั่นคงปลอดภัย 
 ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดวิธีการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบุคคลที่เก่ียวของ      
เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการใชงานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และปองกันมิใหมีการบุกรุก หรือเขาถงึระบบ 
หรือลวงรูขอมูลในระบบการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งปองกัน        
มิใหเกิดความผิดพลาดในขอมูลที่ใชในการสรางใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือรายการเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกสกรณีที่มีการลวงรูกุญแจสวนตัวของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสโดยมิชอบ 
 ทั้งนี้ ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security Controls) นั้น ครอบคลุมในเรื่อง 
ดังตอไปนี้  

๑. สถานที่ต้ังหรือการกอสรางสาํนักงานในการใหบริการ (Site Location and Construction) 
เนื้อหาในสวนนี้ควรมีการกําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเปนพิเศษ (High 

Security Zone) หรือการใชหองและตูนิรภัย การติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด และระบบตรวจจับ     
การบุกรุกทางกายภาพ เปนตน 

๒. การเขาถึงทางกายภาพ (Physical Access)  
ควรกําหนดเกี่ยวกับการเขาออกระหวางพ้ืนที่สํานักงานกับพ้ืนที่ที่มีการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยเปนพิเศษ การเคลื่อนยายจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่ง ใหมีการปองกันการเขาถึงทาง
กายภาพ เชน การพิสูจนตัวบุคคลกอนอนุญาตใหเขาถึงระบบใหบริการได อาจทําไดโดยการใชบัตรแถบ
แมเหล็ก และการตรวจสอบลายนิ้วมือ เปนตน นอกจากนี้ ยังควรมีการคํานึงถึงการบริหารจัดการระบบ
ไฟฟาและระบบปรับอากาศ  การปองกันภัยจากน้ํา การจัดเก็บ Backup Media ไวในสถานที่อ่ืน ที่ไดรับ
การปองกันการเขาถึง ปองกันภัยจากไฟและน้ํา 

๓. การควบคุมความม่ันคงปลอดภยัดานกายภาพ (Physical Security Controls) 
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสควรบรรยายวิธีการควบคุมดานกายภาพของสถานที่

ประกอบการในหัวขอดังตอไปนี้ 

๓.๑ สถานที่ตั้งของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และการจัดแบงพ้ืนที่ตามระดับของ 
ความมั่นคงปลอดภัยที่ตองการ 

๓.๒ การควบคุมการเขาถึงพ้ืนที่ที่ตองการระดับความมั่นคงปลอดภัยที่ตางกัน 
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-๑๕-

๑.๓ วิธีการที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะไดรับกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ
แบบมั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง 

๑.๔ คูกรณีที่เก่ียวของจะไดรับกุญแจสาธารณะของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบ
มั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง 

๑.๕ ความยาวของคูกุญแจเปนเทาใด เชน กุญแจอาจมีความยาว 1,024 บิต RSA และ 1,024 บิต DSA 

๑.๖ ใครเปนผูที่กําหนดพารามิเตอรของกุญแจสาธารณะ และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
พารามิเตอรระหวางการสรางกุญแจหรือไม 

๑.๗ วัตถุประสงคที่อาจจะนําคูกุญแจไปใช หรือวัตถุประสงคที่ควรจํากัดการใชคูกุญแจคืออะไร 
สําหรับใบรับรองตาม X.509 นั้นวัตถุประสงคเหลานี้ควรจะสอดคลองกับการใชงานกุญแจ
ตามมาตรฐาน X.509 เวอรชั่น 3  

๒. การปองกันกุญแจสวนตัว (Private Key Protection) และการจัดการควบคุมชิ้นสวน
สําหรับการเขารหัสลับ (Cryptographic Module Engineering Control) 
ในสวนนี้ควรกําหนดวิธีการปองกันกุญแจสวนตัวและการใชงานชิ้นสวนสําหรับการเขารหัสลับ

ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ และผูใหบริการเก็บ
ขอมูล โดยคํานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยและความเสียหายอันเกิดจากการเก็บรักษากุญแจสวนตัว      
การสํารองกุญแจสวนตัว และการบันทึกถาวรกุญแจสวนตัว ทั้งนี้ ใหพิจารณาคําถาม ดังตอไปนี้ 

๒.๑ ถามีการใชงานชิ้นสวนสําหรับการเขารหัสลับ (อาจเปนซอฟตแวร ฮารดแวร และ หรือ 
เฟรมแวร) ควรจะอางอิงตามมาตรฐานใด 

๒.๒ จําเปนตองมีการควบคุมการเขาถึงกุญแจสวนตัว โดยผูมีสิทธิมากกวา ๑ คนหรือไม      
(แบบ m out of n)  

๒.๓ มีนโยบายในการเก็บรักษากุญแจสวนตัวหรือไม (Key Escrow) 

๒.๔ มีนโยบายในการสํารองกุญแจสวนตัวหรือไม (Private Key Backup)  

๒.๕ มีนโยบายในการบันทึกถาวรกุญแจสวนตัวหรือไม (Private Key Archival) 

๒.๖ ในกรณีใดบางที่จะมีการถายโอนกุญแจสวนตัวเขาไปในหรือออกจากชิ้นสวนสาํหรบัเขารหสัลบั  

๒.๗ การจัดเก็บกุญแจสวนตัวในชิ้นสวนสําหรับเขารหัสลับ (Private Key Storage in Cryptographic 
Module) จะทําดวยวิธีใด เชน เก็บในรูปแบบขอมูลธรรมดาที่อานเขาใจได (Plaintext) 
รูปแบบของขอมูลที่มีการเขารหัสลับ (Encrypted) หรือการแยกกุญแจ (Split Key) เปนตน 

๒.๘ ใครเปนผูทีม่ีสทิธิในการใชงานกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร 

๒.๙ ใครเปนผูมสีิทธใินการยกเลิกการใชงานกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร  

๒.๑๐ ใครมีสิทธิทําลายกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร  
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-๑๖-

๒.๑๑ รายละเอียดความสามารถของชิ้นสวนสําหรับเขารหัสลับ เปนอยางไร (อาจอางถึง  
มาตรฐานที่เก่ียวของ เชน FIPS 140-1 

๓. รายละเอยีดอ่ืนเก่ียวกับการจัดการและบริหารคูกุญแจ (Other Aspects of Key Pair 
Management)  
ในสวนนี้ควรกําหนดวิธีการในการจัดการและบริหารคูกุญแจของผูใหบริการออกใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ และผูใหบริการเก็บขอมูล โดยพิจารณาคําถาม 
ดังตอไปนี้ 

๓.๑ ควรมีการเก็บบันทึกถาวรของกุญแจสาธารณะ (Public Key Archival) หรือไม ถามีใคร    
จะเปนผูทําหนาที่เก็บบันทึกถาวร และการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบเก็บ
บันทึกถาวร ทั้งในเรื่องความจาํเปนในการปกปองซอฟตแวร และฮารดแวรที่เก่ียวของกับ
การใชงานกุญแจสาธารณะอยูตลอดเวลา  

๓.๒ ระยะเวลาใชงานของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และคูกุญแจของผูใชบริการเปนเทาใด  

๔. ขอมูลที่ใชในการติดต้ังใบรับรองของผูใชบริการ (Activation Data)  
เนื้อหาในสวนนี้ควรกําหนดวิธีการปองกันขอมูลที่จําเปนตองใชในการติดตั้งใบรับรองของผูใช

บริการ (Activation Data) ซึ่งอาจหมายถึง รหัสอางอิง (Reference Code) และรหัสติดตั้ง (Installation 
Code) เพ่ือใชในการยืนยันตัวผูใชบริการในข้ันตอนการติดตั้งใบรับรอง ซึ่งเปนขอมูลที่ผูใชบริการไดรับ
จากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสโดยตรงหรือจากเจาหนาที่รับลงทะเบียน 

๕. การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร (Computer Security Controls)  
เนื้อหาในสวนนี้ควรอธิบายการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิด

ความนาเชื่อถือของระบบผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยมีการควบคุมการเขาถึง (Access 
Control) มีการตรวจสอบ (Audit) ระบบของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส การยืนยันตัวบุคคล 
(Identification และ Authentication) การทดสอบระบบความมั่นคงปลอดภัย (Security testing) และ
ทดสอบการบุกรุกระบบ (Penetration Testing) โดยที่ระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยนั้นตอง
ไดรับการประเมินตามมาตรฐานสากล เชน The Trusted System Evaluation Criteria (TCSEC)  

 ๖. การควบคุมทางเทคนิคของระบบใหบริการ (Life Cycle Technical Controls)  
เนื้อหาในสวนนี้ควรจะกลาวถึงการควบคุมการพัฒนาระบบและการควบคุมการบริหารจัดการ

ดานความมั่นคงปลอดภัย การควบคุมการพัฒนาระบบนั้นรวมความถึงความมั่นคงปลอดภัยของ
สภาพแวดลอมในการพัฒนาระบบ บุคลากรที่พัฒนาระบบ และการออกแบบระบบ เปนตน 

การควบคุมการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัย หมายความถึง การใชเครื่องมือ 
อุปกรณ (Tools) และกระบวนการ (procedure) เพ่ือใหเกิดความมั่นใจดานความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบปฏิบัติการ (Operational Systems) และระบบเครือขาย (Networks)  
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๑.๓ วิธีการที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจะไดรับกุญแจสาธารณะของผูใชบริการ
แบบมั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง 

๑.๔ คูกรณีที่เก่ียวของจะไดรับกุญแจสาธารณะของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบ
มั่นคงปลอดภัยเปนไปไดอยางไรบาง 

๑.๕ ความยาวของคูกุญแจเปนเทาใด เชน กุญแจอาจมีความยาว 1,024 บิต RSA และ 1,024 บิต DSA 

๑.๖ ใครเปนผูที่กําหนดพารามิเตอรของกุญแจสาธารณะ และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
พารามิเตอรระหวางการสรางกุญแจหรือไม 

๑.๗ วัตถุประสงคที่อาจจะนําคูกุญแจไปใช หรือวัตถุประสงคที่ควรจํากัดการใชคูกุญแจคืออะไร 
สําหรับใบรับรองตาม X.509 นั้นวัตถุประสงคเหลานี้ควรจะสอดคลองกับการใชงานกุญแจ
ตามมาตรฐาน X.509 เวอรชั่น 3  

๒. การปองกันกุญแจสวนตัว (Private Key Protection) และการจัดการควบคุมชิ้นสวน
สําหรับการเขารหัสลับ (Cryptographic Module Engineering Control) 
ในสวนนี้ควรกําหนดวิธีการปองกันกุญแจสวนตัวและการใชงานชิ้นสวนสําหรับการเขารหัสลับ

ของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน ผูใชบริการ และผูใหบริการเก็บ
ขอมูล โดยคํานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยและความเสียหายอันเกิดจากการเก็บรักษากุญแจสวนตัว      
การสํารองกุญแจสวนตัว และการบันทึกถาวรกุญแจสวนตัว ทั้งนี้ ใหพิจารณาคําถาม ดังตอไปนี้ 

๒.๑ ถามีการใชงานชิ้นสวนสําหรับการเขารหัสลับ (อาจเปนซอฟตแวร ฮารดแวร และ หรือ 
เฟรมแวร) ควรจะอางอิงตามมาตรฐานใด 

๒.๒ จําเปนตองมีการควบคุมการเขาถึงกุญแจสวนตัว โดยผูมีสิทธิมากกวา ๑ คนหรือไม      
(แบบ m out of n)  

๒.๓ มีนโยบายในการเก็บรักษากุญแจสวนตัวหรือไม (Key Escrow) 

๒.๔ มีนโยบายในการสํารองกุญแจสวนตัวหรือไม (Private Key Backup)  

๒.๕ มีนโยบายในการบันทึกถาวรกุญแจสวนตัวหรือไม (Private Key Archival) 

๒.๖ ในกรณีใดบางที่จะมีการถายโอนกุญแจสวนตัวเขาไปในหรือออกจากชิ้นสวนสาํหรบัเขารหสัลบั  

๒.๗ การจัดเก็บกุญแจสวนตัวในชิ้นสวนสําหรับเขารหัสลับ (Private Key Storage in Cryptographic 
Module) จะทําดวยวิธีใด เชน เก็บในรูปแบบขอมูลธรรมดาที่อานเขาใจได (Plaintext) 
รูปแบบของขอมูลที่มีการเขารหัสลับ (Encrypted) หรือการแยกกุญแจ (Split Key) เปนตน 

๒.๘ ใครเปนผูทีม่ีสทิธิในการใชงานกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร 

๒.๙ ใครเปนผูมสีิทธใินการยกเลิกการใชงานกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร  

๒.๑๐ ใครมีสิทธิทําลายกุญแจสวนตัว ดวยวิธีอยางไร  
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-๑๗-

๗. การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยทางเครือขาย (Network Security Controls)  
เนื้อหาในสวนนี้ระบุการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางเครือขายของระบบผูใหบริการออก

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยปองกันมิใหเขาถึงระบบไดโดยมิชอบดวยกลไกของอุปกรณรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยหลายสวนหลายลําดับชั้น ไดแก อุปกรณเลือกเสนทาง (Router) ตัวปองกันการบุกรุก 
(Firewall) ระบบตรวจสอบผูบุกรุก (Intrusion Detection System: IDS)  

๘. ขอกําหนดสําหรับการประทับเวลาในบันทึกตางๆ (Time-stamping) 
หากกําหนดใหมีการประทับเวลาในบันทึกตางๆ ควรระบุไวในสวนนี้ และกลาวถึงแหลงที่มาของ

เวลาและความนาเชื่อถือประกอบดวย 
 
บทที่ ๗ การกําหนดรูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รายการเพิกถอน และสถานะของ

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate, CRL, and OCSP Profiles) 

๑. รูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Profile) 
เนื้อหาในสวนนี้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นดังตอไปนี้ (อางอิงตาม IETF RFC 3280) 

๑.๑ เวอรชั่นของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุน 

๑.๒ ขอมูลใน Certificate Extensions และความสําคัญ (Criticality) ของขอมูลดังกลาว OID 
ของข้ันตอนวิธีการเขารหัสลับ (Cryptographic Algorithm Object Identifiers) 

๑.๓ รูปแบบชื่อของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน และ
ผูใชบริการ 

๑.๔ OID ของแนวนโยบายที่เก่ียวของ 

๒. รูปแบบรายการเพิกถอนใบรับรอง (Certification Revocation List Profile)  

๒.๑ เนื้อหาในสวนนี้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นดังตอไปนี้ (อางอิงตาม IETF RFC 3280) 
เวอรชั่นของรายการเพิกถอนใบรับรองที่สนับสนุน และ  

๒.๒ รายการเพิกถอนใบรับรอง และขอมูลใน CRL Entry Extensions และความสําคัญของ
ขอมูลดังกลาว (Criticality) 

๓. รูปแบบโปรโตคอล OCSP (OCSP Profile) 
ในสวนนี้แสดงถึงเนื้อหาและรูปแบบของขอมูลที่ใชในการตรวจสอบสถานะของใบรับรองโดย

ใชโปรโตคอล OCSP (Online Certificate Status Protocol) รวมทั้งขอมูลอ่ืนๆ เชน เวอรชั่นของ OCSP 
และขอมูลเพ่ิมเติมที่สามารถระบุลงไปใน OCSP (อางอิงตาม IETF RFC 2560) 
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-๑๘-

บทที่ ๘ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎขอบังคับตางๆ และการประเมินความเสี่ยงอ่ืนๆ 
(Compliance Audit and Other Assessment) 
สําหรับเนื้อหาในสวนนี้จะตองกําหนดเกี่ยวกับรายการที่ตองมีการประเมินความเสี่ยง หรือ

ระเบียบวิธี (Methodology) ที่ใชในการประเมินความเสี่ยง เชน การประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ 
WebTrust เปนตน  
 นอกจากนั้น ก็อาจกําหนดความถี่ของการตรวจสอบหรือประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ ในการ
ประเมินนั้น ก็ตองประเมินตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ และประเมินทั้งกอนมีการใหบริการ เมื่อมี
การใหบริการ และการตรวจสอบกรณีมีความเปนไปไดที่จะมีการลวงรูโดยมิชอบอันเปนการกระทบ    
ถึงความมั่นคงปลอดภัย  
 ทั้งนี้ จําเปนตองระบุคุณสมบัติของบุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง       
การดําเนินการเกี่ยวกับผลการประเมิน เชน การระงับการดําเนินการชั่วคราว หรือการเพิกถอนใบรับรอง
ที่ออก เปนตน 
 
บทที่ ๙ ขอกําหนดอื่นๆ และประเด็นกฎหมาย (Other Business and Legal Matters) 

สําหรับเนื้อหาในสวนนี้ จะกําหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม (Fees) ความรับผิดชอบ
ทางการเงิน (Financial Responsibility) ทั้งในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินการหรือกรณีมีการเรียกรอง
คาเสียหายจากการใหบริการเกิดข้ึน รวมทั้งประเด็นขอกฎหมายตางๆ  
 อยางไรก็ตาม ในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ นั้น หากผูใหบริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ตองการใหเอกสารฉบับดังกลาวถือเปนสัญญาฉบับหนึ่งหรือเปนสวนหนึ่งของสัญญา     
ในการใหบริการ ก็อาจจําเปนตองพิจารณาเพิ่มเติมเนื้อหาเก่ียวกับขอจํากัดความรับผิด (Limitation of 
Liability) ไวในแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ดวย แตหากไมประสงคใหแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ   
เปนสัญญาหรือสวนหนึ่งของสัญญาในการใหบริการ ก็อาจจําเปนตองมีการจัดทําสัญญาในการใหบริการ
ผูใชบริการ หรือคูกรณีที่เก่ียวของซึ่งมีขอความกําหนดเกี่ยวกับขอจํากัดความรับผิดของบุคคลดังกลาว
ในการใหบริการเอาไวดวย  

๑. คาธรรมเนียม (Fees) 
สําหรับคาธรรมเนียมในการใหบริการนั้น อาจกําหนดใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

ซึ่งใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูล หรือผูใหบริการในฐานะเจาหนาที่
รับลงทะเบียน จัดเก็บคาธรรมเนียมไดจากกรณีที่มีการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือตออายุ
ใบรับรองดังกลาว (Certificate Issuance or Renewal Fees) คาธรรมเนียมในการเขาถึงใบรับรอง 
(Certificate Access Fees) การเขาถึงขอมูลเก่ียวกับการเพิกถอนหรือสถานะลาสุดของใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส คาธรรมเนียมสําหรับบริการอ่ืนๆ เชน การเขาถึงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ทั้งนี้       
ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส อาจจัดทํานโยบายในการคืนคาธรรมเนียม (Refund Policy) ไวดวย 
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๗. การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยทางเครือขาย (Network Security Controls)  
เนื้อหาในสวนนี้ระบุการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางเครือขายของระบบผูใหบริการออก

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส โดยปองกันมิใหเขาถึงระบบไดโดยมิชอบดวยกลไกของอุปกรณรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยหลายสวนหลายลําดับชั้น ไดแก อุปกรณเลือกเสนทาง (Router) ตัวปองกันการบุกรุก 
(Firewall) ระบบตรวจสอบผูบุกรุก (Intrusion Detection System: IDS)  

๘. ขอกําหนดสําหรับการประทับเวลาในบันทึกตางๆ (Time-stamping) 
หากกําหนดใหมีการประทับเวลาในบันทึกตางๆ ควรระบุไวในสวนนี้ และกลาวถึงแหลงที่มาของ

เวลาและความนาเชื่อถือประกอบดวย 
 
บทที่ ๗ การกําหนดรูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส รายการเพิกถอน และสถานะของ

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate, CRL, and OCSP Profiles) 

๑. รูปแบบของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Profile) 
เนื้อหาในสวนนี้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นดังตอไปนี้ (อางอิงตาม IETF RFC 3280) 

๑.๑ เวอรชั่นของใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุน 

๑.๒ ขอมูลใน Certificate Extensions และความสําคัญ (Criticality) ของขอมูลดังกลาว OID 
ของข้ันตอนวิธีการเขารหัสลับ (Cryptographic Algorithm Object Identifiers) 

๑.๓ รูปแบบชื่อของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน และ
ผูใชบริการ 

๑.๔ OID ของแนวนโยบายที่เก่ียวของ 

๒. รูปแบบรายการเพิกถอนใบรับรอง (Certification Revocation List Profile)  

๒.๑ เนื้อหาในสวนนี้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นดังตอไปนี้ (อางอิงตาม IETF RFC 3280) 
เวอรชั่นของรายการเพิกถอนใบรับรองที่สนับสนุน และ  

๒.๒ รายการเพิกถอนใบรับรอง และขอมูลใน CRL Entry Extensions และความสําคัญของ
ขอมูลดังกลาว (Criticality) 

๓. รูปแบบโปรโตคอล OCSP (OCSP Profile) 
ในสวนนี้แสดงถึงเนื้อหาและรูปแบบของขอมูลที่ใชในการตรวจสอบสถานะของใบรับรองโดย

ใชโปรโตคอล OCSP (Online Certificate Status Protocol) รวมทั้งขอมูลอ่ืนๆ เชน เวอรชั่นของ OCSP 
และขอมูลเพ่ิมเติมที่สามารถระบุลงไปใน OCSP (อางอิงตาม IETF RFC 2560) 
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๒. ความรับผิดชอบทางการเงิน (Financial Responsibility) 
 เนื้อหาในสวนนี้ควรกําหนดข้ึนเก่ียวกับความรับผิดในการดําเนินการที่เกิดข้ึน (Operational PKI 
Responsibilities) การรักษาสถานะของผูใหบริการใหสามารถชําระหนี้และจายคาเสียหายในกรณีที่ตอง
รับผิดได (to Remain Solvent and Pay Damages) ทั้งนี้ อาจมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เก่ียวกับวงเงิน
ประกันความเสียหายที่คุมครองความรับผิดที่เกิดข้ึน (Insurance Coverage for Liabilities) และความ   
รับผิดในอนาคต (Contingencies) สินทรัพยที่ปรากฏในงบดุล (Assets on The Balance Sheet) 
หนังสือคํ้าประกัน (Surety Bond) เล็ตเตอร ออฟ เครดิต (Letter of Credit) คาสินไหมทดแทน 
(Indemnity) และอาจใหความคุมครองเพิ่มเติมดวยการกําหนดเกี่ยวกับการประกันภัย (Insurance) หรือ
การใหคํารับรอง (Warranty)  

๓. การรักษาความลับของขอมูลทางธุรกิจ (Confidentiality of Business Information) 
 ดวยขอมูลบางประเภทเปนความลับทางธุรกิจที่จําเปนตองเก็บไวเปนความลับ เชน แผนทาง
ธุรกิจ (Business Plan) ขอมูลการขาย (Sales Information) ความลับทางการคา (Trade Secrets) และ
ขอมูลที่ไดจากบุคคลที่สามภายใตขอตกลงไมเปดเผยความลับ (Nondisclosure Agreement)            
จึงจําเปนตองกําหนดขอบเขตในการรักษาความลับ ขอมูลที่อยูนอกเหนือจากขอตกลงวาดวยการรักษา
ความลับ และความรับผิดของบุคคลที่เก่ียวของซึ่งไดรับขอมูลลับน้ัน ทั้งนี้ อาจตองมีกลไกทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นวาจะมีการปกปองมิใหเกิดพฤติการณที่กระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
(Compromise)  

๔. นโยบายในการรักษาความเปนสวนตัวหรือขอมูลสวนบุคคล (Privacy of Personal 
Information) 

 ในการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือบุคคล
อ่ืนๆ ซึ่งใหบริการที่เก่ียวของนั้น จําเปนตองใหความสําคัญสําหรับการรักษาความเปนสวนตัวหรือเก็บ
ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการไวเปนความลับ จะเปดเผยไดเพียงขอมูลบางอยางเทานั้น เชน ขอมูล    
ที่ตองเผยแพรโดยการบันทึกไวในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดแก ชื่อ ชื่อสกุล ของผูใชบริการ เปนตน  
 ดังนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลจึงตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
หรือกรณีที่ยังไมมีการใชบังคับกฎหมายเชนวานั้น ก็อาจจําเปนตองดําเนินการตามหลักเกณฑในการ   
ใหความคุมครองในเรื่องดังกลาวตามมาตรฐานสากล เชน ตามแนวทางของ OECD Guidelines   

ดวยเหตุน้ี ในการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล จึงควรไดรับความยินยอมจาก
ผูใชบริการ กอนจะมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ จะตองกําหนดขอยกเวนกรณี            
ที่จําเปนตองมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่ตองดําเนินการตามกฎหมายฉบับตางๆ หรือ      
เมื่อมีคําสั่งศาล หรือเมื่อมีคําสั่งทางปกครอง เปนตน ไวดวย 

๕. ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights) 
 ใหกําหนดเรื่องทรัพยสินทางปญญา อันไดแก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือ
ความลับทางการคาซึ่งบุคคลที่เก่ียวของอาจมีหรือใชสิทธิเรียกรองตามที่กําหนดไวในแนวนโยบาย    
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แนวปฏิบัติ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ชื่อ กุญแจ หรือภายใตการอนุญาตหรือที่กําหนดไวในขอตกลงใดๆ 
กับบุคคลที่เก่ียวของ 

๖. คํารับรอง (Representations and Warranties) 
 ในสวนนี้จะกําหนดใหบุคคลที่เก่ียวของทําคํารับรองในเรื่องตางๆ ที่กําหนดไวในแนวนโยบาย 
หรือแนวปฏิบัติ เชน การกําหนดใหผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ตองใหการรับรองวา ขอมูล
หรือขอเท็จจริงที่บันทึกไวในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสนั้นถูกตอง ตามที่ไดมีการกําหนดใหแนวปฏิบัติเปน
ขอตกลงในการใหบริการ รวมทั้งกรณีมีการกําหนดใหมีการใหคํารับรองที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลงอ่ืนๆ เชน ขอตกลงในการใหบริการกับผูใชบริการ (Subscriber Agreement) และขอตกลง     
ในการใหบริการกับคูกรณีที่เก่ียวของ (Relying Party Agreement)  

๗. การปฏิเสธความรับผิดตามคํารับรอง (Disclaimers of Warranties) 
 ในเนื้อหาของแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัตินั้น ใหมีการกําหนดเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิด
ตามคํารับรองหรือกําหนดเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไวในสัญญาในการใหบริการฉบับตาง ๆ  

๘. ขอจํากัดความรับผิด (Limitations of Liability) 
 ในการใหบริการนั้น อาจมีการกําหนดเกี่ยวกับขอจํากัดความรับผิดไวดวยก็ได โดยอาจพิจารณา
จากลักษณะของการจํากัดความรับผิด และจํานวนเงินคาเสียหายที่จํากัดความรับผิด เชน คาเสียหาย  
อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา (Incidental Damages) คาเสียหายจากการสูญเสียกําไรในอนาคต 
(Consequential Damages)  

๙. คาสินไหมทดแทน (Indemnities) 
 สําหรับการชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น อาจมีการกําหนดใหคูสัญญาฝายใดตองรับผิด ทั้งนี้   
โดยอาจมีการกําหนดไวในแนวนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือสัญญา หรือขอตกลงตางๆ เชน การกําหนดให
ผูใชบริการตองรับผิดในการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีที่ผูใชบริการไดแถลงขอมูลหรือขอเท็จจริงของ
ตนที่ตองบันทึกไวในใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเปนเท็จหรือไมตรงกับความจริง หรือกรณีที่คูกรณี          
ที่เก่ียวของตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนกับผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส       
ในกรณีที่ไมตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
 สําหรับในบทที่ ๙ นี้ นอกจากหัวขอขางตนแลว อาจมีการกําหนดเนื้อหาเก่ียวกับการเลิกสัญญา 
การติดตอสื่อสารระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ การแกไขปรับปรุงแนวนโยบาย หรือแนวปฏิบัติ 
การระงับขอพิพาท กฎหมายที่ใชบังคับ รวมทั้งเนื้อหาอ่ืนๆ ที่ผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
ประสงคจะกําหนดเพิ่มเติมไดอีกดวย 

เอกสารอางอิง 
Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices 
Framework (RFC 3647)   
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๒. ความรับผิดชอบทางการเงิน (Financial Responsibility) 
 เนื้อหาในสวนนี้ควรกําหนดข้ึนเก่ียวกับความรับผิดในการดําเนินการที่เกิดข้ึน (Operational PKI 
Responsibilities) การรักษาสถานะของผูใหบริการใหสามารถชําระหนี้และจายคาเสียหายในกรณีที่ตอง
รับผิดได (to Remain Solvent and Pay Damages) ทั้งนี้ อาจมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เก่ียวกับวงเงิน
ประกันความเสียหายที่คุมครองความรับผิดที่เกิดข้ึน (Insurance Coverage for Liabilities) และความ   
รับผิดในอนาคต (Contingencies) สินทรัพยที่ปรากฏในงบดุล (Assets on The Balance Sheet) 
หนังสือคํ้าประกัน (Surety Bond) เล็ตเตอร ออฟ เครดิต (Letter of Credit) คาสินไหมทดแทน 
(Indemnity) และอาจใหความคุมครองเพิ่มเติมดวยการกําหนดเกี่ยวกับการประกันภัย (Insurance) หรือ
การใหคํารับรอง (Warranty)  

๓. การรักษาความลับของขอมูลทางธุรกิจ (Confidentiality of Business Information) 
 ดวยขอมูลบางประเภทเปนความลับทางธุรกิจที่จําเปนตองเก็บไวเปนความลับ เชน แผนทาง
ธุรกิจ (Business Plan) ขอมูลการขาย (Sales Information) ความลับทางการคา (Trade Secrets) และ
ขอมูลที่ไดจากบุคคลที่สามภายใตขอตกลงไมเปดเผยความลับ (Nondisclosure Agreement)            
จึงจําเปนตองกําหนดขอบเขตในการรักษาความลับ ขอมูลที่อยูนอกเหนือจากขอตกลงวาดวยการรักษา
ความลับ และความรับผิดของบุคคลที่เก่ียวของซึ่งไดรับขอมูลลับน้ัน ทั้งนี้ อาจตองมีกลไกทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นวาจะมีการปกปองมิใหเกิดพฤติการณที่กระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
(Compromise)  

๔. นโยบายในการรักษาความเปนสวนตัวหรือขอมูลสวนบุคคล (Privacy of Personal 
Information) 

 ในการใหบริการของผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือบุคคล
อ่ืนๆ ซึ่งใหบริการที่เก่ียวของนั้น จําเปนตองใหความสําคัญสําหรับการรักษาความเปนสวนตัวหรือเก็บ
ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการไวเปนความลับ จะเปดเผยไดเพียงขอมูลบางอยางเทานั้น เชน ขอมูล    
ที่ตองเผยแพรโดยการบันทึกไวในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ไดแก ชื่อ ชื่อสกุล ของผูใชบริการ เปนตน  
 ดังนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลจึงตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
หรือกรณีที่ยังไมมีการใชบังคับกฎหมายเชนวานั้น ก็อาจจําเปนตองดําเนินการตามหลักเกณฑในการ   
ใหความคุมครองในเรื่องดังกลาวตามมาตรฐานสากล เชน ตามแนวทางของ OECD Guidelines   

ดวยเหตุน้ี ในการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล จึงควรไดรับความยินยอมจาก
ผูใชบริการ กอนจะมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ จะตองกําหนดขอยกเวนกรณี            
ที่จําเปนตองมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่ตองดําเนินการตามกฎหมายฉบับตางๆ หรือ      
เมื่อมีคําสั่งศาล หรือเมื่อมีคําสั่งทางปกครอง เปนตน ไวดวย 

๕. ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Rights) 
 ใหกําหนดเรื่องทรัพยสินทางปญญา อันไดแก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา หรือ
ความลับทางการคาซึ่งบุคคลที่เก่ียวของอาจมีหรือใชสิทธิเรียกรองตามที่กําหนดไวในแนวนโยบาย    

หน้า  86สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  87สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



พระราชกฤษฎีกา
กำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวน

มิใหนำกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๙



 
 

ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยท่ียกเวนมิใหนํา
กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๓ / ตอนท่ี ๒๖ ก / หนา ๑๘ / วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ 

ผูรักษาการ 
 นายกรฐัมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า  89สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวน

มิใหนำกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๙

หน้า  89สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํา 

กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํากฎหมาย

วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๕๐  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพง
และพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํากฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

หน้า  90สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  90สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

มาตรา ๓ มิใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ 
แกธุรกรรมดังตอไปนี้ 

(๑) ธุรกรรมเก่ียวกับครอบครัว 
(๒) ธุรกรรมเก่ียวกับมรดก 
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

หน้า  91สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํา 

กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํากฎหมาย

วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๕๐  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพง
และพาณิชยที่ยกเวนมิใหนํากฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

หน้า  90สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  91สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  ปจจุบัน  แมวาพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ไดบัญญัติรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสและ
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใหเทาเทียมกับธุรกรรมท่ีทําบนกระดาษและการลงลายมือช่ือไวแลวก็ตาม   
แตเนื่องจากการทําธุรกรรมบางประเภทยังไมเหมาะสมที่จะใหกระทําไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  สมควร
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยท่ียกเวนมิใหนํากฎหมายวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

หน้า  92สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  92สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  ปจจุบัน  แมวาพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ไดบัญญัติรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสและ
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใหเทาเทียมกับธุรกรรมท่ีทําบนกระดาษและการลงลายมือช่ือไวแลวก็ตาม   
แตเนื่องจากการทําธุรกรรมบางประเภทยังไมเหมาะสมที่จะใหกระทําไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  สมควร
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพงและพาณิชยท่ียกเวนมิใหนํากฎหมายวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับ  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

หน้า  92สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนท่ี ๔ ก / หนา ๑ / วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 

ผูรักษาการ 
 นายกรฐัมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  94สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  94สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปท่ี  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  และมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ   หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีระบบ

เอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

หน้า  95สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนท่ี ๔ ก / หนา ๑ / วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 

ผูรักษาการ 
 นายกรฐัมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  94สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  95สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) เอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันตองอยูในรูปแบบที่เหมาะสม  โดยสามารถ
แสดงหรืออางอิงเพื่อใชในภายหลังและยังคงความครบถวนของขอความในรูปแบบของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

(๒) ตองกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการยื่นเอกสารที่ ทําในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  โดยปกติใหยึดถือวันเวลาของการปฏิบัติงานหนวยงานของรัฐนั้นเปนหลัก  และอาจ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการพิจารณาของหนวยงานของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไวดวย 
ก็ได  เวนแตจะมีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(๓) ตองกําหนดวิธีการที่ทําใหสามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ  ประเภท  ลักษณะหรือ
รูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อรับรองขอความในขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

(๔) ตองกําหนดวิธีการแจงการตอบรับดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือดวยวิธีการอื่นใด  
เพ่ือเปนหลักฐานวาไดมีการดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไปยังอีกฝายหนึ่งแลว 

มาตรา ๔ นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา  ๓  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจัดทํากระบวนการ
พิจารณาทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ระบบเอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ดวย  เวนแตจะมีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(๑) มีวิธีการสื่อสารกับผูยื่นคําขอในกรณีท่ีเอกสารมีขอบกพรองหรือมีขอความที่ผิดหลง 
อันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของผูยื่นคําขอ  หรือการขอขอเท็จจริงเพิ่มเติม  
รวมทั้งมีวิธีการแจงสิทธิและหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามความจําเปนแกกรณี   
ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองแจงใหคูกรณีทราบ 

(๒) ในกรณีมีความจําเปนตามลักษณะเฉพาะของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐใด  
หนวยงานของรัฐนั้นอาจกําหนดเงื่อนไขวาคูกรณียินยอมตกลงและยอมรับการดําเนินการพิจารณา 
ทางปกครองของหนวยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ  เพ่ือใหการดําเนินการใด  ๆ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ
หรือโดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได 

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติอยางนอยตองประกอบดวยเน้ือหา  ดังตอไปนี้ 
(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 

หน้า  96สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  96สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) การจัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงาน  
และจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
เพ่ือใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 

(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 
มาตรา ๖ ในกรณีท่ีมีการรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  หรือเผยแพรขอมูล  หรือขอเท็จจริงท่ีทําให

สามารถระบุตัวบุคคล  ไมวาโดยตรงหรือโดยออม  ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแนวนโยบายและ 
แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย 

มาตรา ๗ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  ใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําเปนประกาศ  และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย  จึงมีผลใชบังคับได 

หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีไดแสดงไว  และใหจัดใหมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการหรือหนวยงานที่คณะกรรมการมอบหมายจัดทําแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติหรือการอื่นอันเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ไวเปนตัวอยางเบื้องตน 
สําหรับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้  และหากหนวยงาน
ของรัฐแหงใดมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกตางเปนการเฉพาะแลว  หนวยงานของรัฐแหงนั้นอาจ
เพิ่มเติมรายละเอียดการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกตางนั้นไดโดยออกเปนระเบียบ  ท้ังนี้  โดยให
คํานึงถึงความถูกตองครบถวน  ความนาเชื่อถือ สภาพความพรอมใชงาน  และความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบและขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา ๙ การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐตามหลักเกณฑและวิธีการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ไมมีผลเปนการยกเวนกฎหมายหรือหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเพื่อการ
อนุญาต  อนุมัติ  การใหความเห็นชอบ  หรือการวินิจฉัย 

มาตรา ๑๐ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 

หน้า  97สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) เอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันตองอยูในรูปแบบที่เหมาะสม  โดยสามารถ
แสดงหรืออางอิงเพื่อใชในภายหลังและยังคงความครบถวนของขอความในรูปแบบของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

(๒) ตองกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการยื่นเอกสารที่ ทําในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  โดยปกติใหยึดถือวันเวลาของการปฏิบัติงานหนวยงานของรัฐนั้นเปนหลัก  และอาจ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการพิจารณาของหนวยงานของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไวดวย 
ก็ได  เวนแตจะมีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(๓) ตองกําหนดวิธีการที่ทําใหสามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ  ประเภท  ลักษณะหรือ
รูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อรับรองขอความในขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

(๔) ตองกําหนดวิธีการแจงการตอบรับดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือดวยวิธีการอื่นใด  
เพ่ือเปนหลักฐานวาไดมีการดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไปยังอกีฝายหนึ่งแลว 

มาตรา ๔ นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา  ๓  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจัดทํากระบวนการ
พิจารณาทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ระบบเอกสารที่ทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ดวย  เวนแตจะมีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(๑) มีวิธีการสื่อสารกับผูยื่นคําขอในกรณีท่ีเอกสารมีขอบกพรองหรือมีขอความที่ผิดหลง 
อันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของผูยื่นคําขอ  หรือการขอขอเท็จจริงเพิ่มเติม  
รวมทั้งมีวิธีการแจงสิทธิและหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามความจําเปนแกกรณี   
ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองแจงใหคูกรณีทราบ 

(๒) ในกรณีมีความจําเปนตามลักษณะเฉพาะของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐใด  
หนวยงานของรัฐนั้นอาจกําหนดเงื่อนไขวาคูกรณียินยอมตกลงและยอมรับการดําเนินการพิจารณา 
ทางปกครองของหนวยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ  เพ่ือใหการดําเนินการใด  ๆ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ
หรือโดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได 

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติอยางนอยตองประกอบดวยเน้ือหา  ดังตอไปนี้ 
(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 

หน้า  96สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  97สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากประเทศไทยไดเริ่มเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ
ซ่ึงมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐมากขึ้น  สมควรสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐมีระบบการบริการของตน
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง  สะดวก  และรวดเร็ว   
อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานของรัฐ  พรอมกับใหหนวยงานของรัฐสามารถพัฒนา 
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐภายใตมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และสรางความเชื่อม่ัน
ของประชาชนตอการดําเนินกิจกรรมของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  บัญญัติวา  คําขอ  การอนุญาต  การจดทะเบียน  
คําส่ังทางปกครอง  การชําระเงิน  การประกาศหรือการดําเนินการใด  ๆ   ตามกฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงาน
ของรัฐ  ถาไดกระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแลว  
ใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนด  
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หน้า  98สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  98สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากประเทศไทยไดเริ่มเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ
ซ่ึงมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐมากขึ้น  สมควรสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐมีระบบการบริการของตน
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง  สะดวก  และรวดเร็ว   
อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานของรัฐ  พรอมกับใหหนวยงานของรัฐสามารถพัฒนา 
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐภายใตมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  และสรางความเชื่อม่ัน
ของประชาชนตอการดําเนินกิจกรรมของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  บัญญัติวา  คําขอ  การอนุญาต  การจดทะเบียน  
คําส่ังทางปกครอง  การชําระเงิน  การประกาศหรือการดําเนินการใด  ๆ   ตามกฎหมายกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงาน
ของรัฐ  ถาไดกระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแลว  
ใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนด  
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หน้า  98สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖



ชื่อกฎหมาย

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 เล่ม ๑๓๐ / ตอนพิเศษ ๒๑ ง / หน้า ๕๒ / วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เริ่มบังคับใช้

 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

หน้า  100สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล    

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๔  ของประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
เรื่อง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๔  หน่วยงานของรัฐต้องกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน  กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย  หรืออันตรายใด  ๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด  อันเนื่องมาจากความบกพร่อง  
ละเลย  หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
ทั้งนี้  ให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน  (Chief  Executive  Officer : CEO)  เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเส่ียง  
ความเสียหาย  หรืออันตรายที่เกิดขึ้น” 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้า  101สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๗ / ตอนพิเศษ ๗๘ ง / หนา ๑๓๑ / วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  100สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  103สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

ของหนวยงานของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
 

ดวยปญหาดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับสารสนเทศมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอภาครัฐและภาคธุรกิจมากข้ึน  ทําให
ผูประกอบการ  ตลอดจนองคกร  ภาครัฐ  และภาคเอกชนที่มีการดําเนินงานใด ๆ  ในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสผานระบบสารสนเทศขององคกร  ขาดความเชื่อมั่นตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ในทุกรูปแบบ  ประกอบกับคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตระหนักถึงความจําเปน 
ที่จะสงเสริมและผลักดันใหประเทศสามารถยกระดับการแขงขันกับประเทศอื่น ๆ  โดยการนําระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย   
จึงเห็นความสําคัญที่จะนํากฎหมาย  ขอบังคับตาง ๆ  มาบังคับใชกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งในสวนที่ตองกระทําและในสวนที่ตองงดเวนการกระทํา  เพื่อชวยใหการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความนาเชื่อถือ 

เพื่อใหการดําเนินการใด ๆ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ  หรือโดย
หนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได  ตลอดจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล  
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  จึงเห็นควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงไดจัดทําประกาศฉบับนี้  เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนใหหนวยงานของรัฐ  
ใชในการกําหนดนโยบาย  และขอปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  ซ่ึงอยางนอย
ตองประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้   
(๑) ผูใชงาน  หมายความวา  ขาราชการ  เจาหนาที่  พนักงานของรัฐ  ลูกจาง  ผูดูแลระบบ  

ผูบริหารขององคกร  ผูรับบริการ  ผูใชงานทั่วไป 

หน้า  101สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  104สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) สิทธิของผูใชงาน  หมายความวา  สิทธิทั่วไป  สิทธิจําเพาะ  สิทธิพิเศษ  และสิทธิอื่นใด 
ที่เก่ียวของกับระบบสารสนเทศของหนวยงาน 

(๓) สินทรัพย  (asset)  หมายความวา  ส่ิงใดก็ตามที่มีคุณคาสําหรับองคกร 
(๔) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ  หมายความวา  การอนุญาต  การกําหนดสิทธิ  

หรือการมอบอํานาจใหผูใชงาน  เขาถึงหรือใชงานเครือขายหรือระบบสารสนเทศ  ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส 
และทางกายภาพ  รวมทั้งการอนุญาตเชนวานั้นสําหรับบุคคลภายนอก  ตลอดจนอาจกําหนดขอปฏิบัติ
เก่ียวกับการเขาถึงโดยมิชอบเอาไวดวยก็ได 

(๕) ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  (information  security)  หมายความวา  การธํารงไว
ซ่ึงความลับ  (confidentiality)  ความถูกตองครบถวน  (integrity)  และสภาพพรอมใชงาน  (availability)   
ของสารสนเทศ  รวมทั้งคุณสมบัติอื่น  ไดแกความถูกตองแทจริง  (authenticity)  ความรับผิด  (accountability)  
การหามปฏิเสธความรับผิด  (non-repudiation)  และความนาเชื่อถือ  (reliability) 

(๖) เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย  (information  security  event)  หมายความวา   
กรณีที่ระบุการเกิดเหตุการณ  สภาพของบริการหรือเครือขายที่แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่จะเกิด 
การฝาฝนนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยหรือมาตรการปองกันที่ลมเหลว  หรือเหตุการณอันไมอาจรู
ไดวาอาจเก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัย 

(๗) สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด  (information  
security  incident)  หมายความวา  สถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงคหรือไมอาจคาดคิด  
(unwanted  or  unexpected)  ซ่ึงอาจทาํใหระบบขององคกรถูกบุกรุกหรือโจมตี  และความมั่นคง
ปลอดภัยถูกคุกคาม 

ขอ ๒ หนวยงานของรัฐตองจั ดใหมีนโยบ ายในการรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ย 
ดานสารสนเทศของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยเนื้อหา  ดังตอไปนี้ 

(๑) การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 
(๒) จัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงาน

และจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณี ฉุกเ ฉินในกรณี ที่ ไมสามารถดําเ นินการดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง 

(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 

หน้า  102สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

ของหนวยงานของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
 

ดวยปญหาดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับสารสนเทศมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอภาครัฐและภาคธุรกิจมากข้ึน  ทําให
ผูประกอบการ  ตลอดจนองคกร  ภาครัฐ  และภาคเอกชนที่มีการดําเนินงานใด ๆ  ในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสผานระบบสารสนเทศขององคกร  ขาดความเชื่อมั่นตอการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ในทุกรูปแบบ  ประกอบกับคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตระหนักถึงความจําเปน 
ที่จะสงเสริมและผลักดันใหประเทศสามารถยกระดับการแขงขันกับประเทศอื่น ๆ  โดยการนําระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย   
จึงเห็นความสําคัญที่จะนํากฎหมาย  ขอบังคับตาง ๆ  มาบังคับใชกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งในสวนที่ตองกระทําและในสวนที่ตองงดเวนการกระทํา  เพื่อชวยใหการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความนาเชื่อถือ 

เพื่อใหการดําเนินการใด ๆ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ  หรือโดย
หนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได  ตลอดจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล  
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  จึงเห็นควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจึงไดจัดทําประกาศฉบับนี้  เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนใหหนวยงานของรัฐ  
ใชในการกําหนดนโยบาย  และขอปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  ซ่ึงอยางนอย
ตองประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้   
(๑) ผูใชงาน  หมายความวา  ขาราชการ  เจาหนาที่  พนักงานของรัฐ  ลูกจาง  ผูดูแลระบบ  

ผูบริหารขององคกร  ผูรับบริการ  ผูใชงานทั่วไป 

หน้า  101สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  105สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๓ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอปฏิบั ติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ดานสารสนเทศของหนวยงาน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยกระบวนการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) หนวยงานของรัฐตองจัดทําขอปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน   

(๒) หนวยงานของรัฐตองประกาศนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาว  ใหผูเก่ียวของทั้งหมดทราบ 
เพื่อใหสามารถเขาถึง  เขาใจ  และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติได 

(๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน 
(๔) หนวยงานของรัฐตองทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ   
ขอ ๔ ขอปฏิบัติในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  ตองมีเนื้อหาอยางนอยครอบคลุม

ตามขอ  ๕ - ๑๕ 
ขอ ๕ ใหมีขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ  (access  control)   

ซ่ึงตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 
(๑) หนวยงานของรัฐตองมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล  

โดยคํานึงถึงการใชงานและความมั่นคงปลอดภัย   
(๒) ในการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตให เขาถึง  ตองกําหนดตามนโยบาย 

ที่เก่ียวของกับการอนุญาต  การกําหนดสิทธิ  หรือการมอบอํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ   
(๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดเกี่ยวกับประเภทของขอมูล  ลําดับความสําคัญ  หรือลําดับ

ชั้นความลับของขอมูล  รวมทั้งระดับชั้นการเขาถึง  เวลาที่ไดเขาถึง  และชองทางการเขาถึง   
ขอ ๖ ใหมีขอกําหนดการใชงานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ  (business  

requirements  for  access  control)  โดยแบงการจัดทําขอปฏิบัติเปน  ๒  สวนคือ  การควบคุมการเขาถึง
สารสนเทศ  และการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกําหนดการใชงานตามภารกิจและขอกําหนด 
ดานความมั่นคงปลอดภัย 

ขอ ๗ ใหมีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน  (user  access  management)   
เพื่อควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตแลว  และผานการฝกอบรม  หลักสูตร
การสรางความตระหนักเร่ืองความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (information  security  awareness  
training)  เพื่อปองกันการเขาถึงจากผูซ่ึงไมไดรับอนุญาต  โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 

หน้า  103สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  106สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) สรางความรูความเขาใจใหกับผูใชงาน  เพื่อใหเกิดความตระหนัก  ความเขาใจถึงภัย 
และผลกระทบที่เกิดจากการใชงานระบบสารสนเทศโดยไมระมัดระวังหรือรูเทาไมถึงการณ  รวมถึง
กําหนดใหมีมาตรการเชิงปองกันตามความเหมาะสม   

(๒) การลงทะเบียนผูใชงาน  (user  registration)  ตองกําหนดใหมีข้ันตอนทางปฏิบัติสําหรับ
การลงทะเบียนผูใชงานเมื่อมีการอนุญาตใหเขาถึงระบบสารสนเทศ  และการตัดออกจากทะเบียน 
ของผูใชงานเมื่อมีการยกเลิกเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว   

(๓) การบริหารจัดการสิทธิของผูใชงาน  (user  management)  ตองจัดใหมีการควบคุม 
และจํากัดสิทธิเพื่อเขาถึงและใชงานระบบสารสนเทศแตละชนิดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้รวมถึงสิทธิจําเพาะ  
สิทธิพิเศษ  และสิทธิอื่น ๆ  ที่เก่ียวของกับการเขาถึง 

(๔) การบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงาน  (user  password  management)  ตองจัดใหมี
กระบวนการบริหารจัดการรหัสผานสําหรับผูใชงานอยางรัดกุม 

(๕) การทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงาน  (review  of  user  access  rights)  ตองจัดใหมี
กระบวนการทบทวนสิทธิการเขาถึงของผูใชงานระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

ขอ ๘ ใหมีการกําหนดหนาที ่ความรับผิดชอบของผู ใชงาน  (user  responsibilities)   
เพื่อปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต  การเปดเผย  การลวงรู  หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูล
สารสนเทศและการลักขโมยอุปกรณประมวลผลสารสนเทศ  โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) การใชงานรหัสผาน  (password  use)  ตองกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับผูใชงานในการ
กําหนดรหัสผาน  การใชงานรหัสผาน  และการเปลี่ยนรหัสผานที่มีคุณภาพ 

(๒) การปองกันอุปกรณในขณะที่ไมมีผูใชงานที่อุปกรณ  ตองกําหนดขอปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อปองกันไมใหผูไมมีสิทธิสามารถเขาถึงอุปกรณของหนวยงานในขณะที่ไมมีผูดูแล   

(๓) การควบคุมสินทรัพยสารสนเทศและการใชงานระบบคอมพิวเตอร  (clear  desk  and  
clear  screen  policy)  ตองควบคุมไมใหสินทรัพยสารสนเทศ  เชน  เอกสาร  สื่อบันทึกขอมูล  
คอมพิวเตอร  หรือสารสนเทศ  อยูในภาวะซึ่งเส่ียงตอการเขาถึงโดยผูซ่ึงไมมีสิทธิ  และตองกําหนดให
ผูใชงานออกจากระบบสารสนเทศเมื่อวางเวนจากการใชงาน   

หน้า  104สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๓ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอปฏิบั ติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ดานสารสนเทศของหนวยงาน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยกระบวนการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) หนวยงานของรัฐตองจัดทําขอปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน   

(๒) หนวยงานของรัฐตองประกาศนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาว  ใหผูเก่ียวของทั้งหมดทราบ 
เพื่อใหสามารถเขาถึง  เขาใจ  และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติได 

(๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดผูรับผิดชอบตามนโยบายและขอปฏิบัติดังกลาวใหชัดเจน 
(๔) หนวยงานของรัฐตองทบทวนปรับปรุงนโยบายและขอปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยูเสมอ   
ขอ ๔ ขอปฏิบัติในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  ตองมีเนื้อหาอยางนอยครอบคลุม

ตามขอ  ๕ - ๑๕ 
ขอ ๕ ใหมีขอกําหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ  (access  control)   

ซ่ึงตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 
(๑) หนวยงานของรัฐตองมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและอุปกรณในการประมวลผลขอมูล  

โดยคํานึงถึงการใชงานและความมั่นคงปลอดภัย   
(๒) ในการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตให เขาถึง  ตองกําหนดตามนโยบาย 

ที่เก่ียวของกับการอนุญาต  การกําหนดสิทธิ  หรือการมอบอํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ   
(๓) หนวยงานของรัฐตองกําหนดเกี่ยวกับประเภทของขอมูล  ลําดับความสําคัญ  หรือลําดับ

ชั้นความลับของขอมูล  รวมทั้งระดับชั้นการเขาถึง  เวลาที่ไดเขาถึง  และชองทางการเขาถึง   
ขอ ๖ ใหมีขอกําหนดการใชงานตามภารกิจเพื่อควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ  (business  

requirements  for  access  control)  โดยแบงการจัดทําขอปฏิบัติเปน  ๒  สวนคือ  การควบคุมการเขาถึง
สารสนเทศ  และการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกําหนดการใชงานตามภารกิจและขอกําหนด 
ดานความมั่นคงปลอดภัย 

ขอ ๗ ใหมีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน  (user  access  management)   
เพื่อควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตแลว  และผานการฝกอบรม  หลักสูตร
การสรางความตระหนักเร่ืองความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (information  security  awareness  
training)  เพื่อปองกันการเขาถึงจากผูซ่ึงไมไดรับอนุญาต  โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 

หน้า  103สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  107สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) ผูใชงานอาจนําการเขารหัส  มาใชกับขอมูลที่เปนความลับ  โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ
การรักษาความลับทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ขอ ๙ ใหมีการควบคุมการเขาถึงเครือขาย  (network  access  control)  เพื่อปองกัน 
การเขาถึงบริการทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต  โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) การใชงานบริการเครือขาย  ตองกําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศ 
ไดแตเพียงบริการที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น   

(๒) การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชที่อยูภายนอกองคกร  (user  authentication  for  external  
connections)  ตองกําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนที่จะอนุญาตใหผูใชที่อยูภายนอกองคกรสามารถ
เขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศขององคกรได 

(๓) การระบุอุปกรณบนเครือขาย  (equipment  identification  in  networks)  ตองมีวิธีการ 
ที่สามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได  และควรใชการระบุอุปกรณบนเครือขายเปนการยืนยัน   

(๔) การปองกันพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ  (remote  diagnostic  and  
configuration  port  protection)  ตองควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ  
ทั้งการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย   

(๕) การแบงแยกเครือขาย  (segregation  in  networks)  ตองทําการแบงแยกเครือขาย 
ตามกลุมของบริการสารสนเทศ  กลุมผูใชงาน  และกลุมของระบบสารสนเทศ   

(๖) การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย  (network  connection  control)  ตองควบคุม 
การเขาถึงหรือใชงานเครือขายที่มีการใชรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางหนวยงานใหสอดคลองกับ 
ขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง 

(๗) การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย  (network  routing  control)  ตองควบคุมการจัด
เสนทางบนเครือขายเพ่ือใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือไหลเวียนของขอมูล 
หรือสารสนเทศสอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ 

ขอ ๑๐ ใหมีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ  (operating  system  access  control)  
เพื่อปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต  โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) การกําหนดข้ันตอนปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่นคงปลอดภัย  การเขาถึงระบบ 
ปฏิบัติการจะตองควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย   

หน้า  105สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  108สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) การระบุและยืนยันตัวตนของผูใชงาน  (user  identification  and  authentication)   
ตองกําหนดใหผูใชงานมีขอมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผูใชงาน  และเลือกใชข้ันตอน
ทางเทคนิคในการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกลาวอางวาเปนผูใชงานที่ระบุถึง 

(๓) การบริหารจัดการรหัสผาน  (password  management  system)  ตองจัดทําหรือจัดใหมี
ระบบบริหารจัดการรหัสผานที่สามารถทํางานเชิงโตตอบ  (interactive)  หรือมีการทํางานในลักษณะ
อัตโนมัติ  ซ่ึงเอื้อตอการกําหนดรหัสผานที่มีคุณภาพ 

(๔) การใชงานโปรแกรมอรรถประโยชน  (use  of  system  utilities)  ควรจํากัดและควบคุม
การใชงานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน  เพื่อปองกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการ 
ความมั่นคงปลอดภัยที่ไดกําหนดไวหรือที่มีอยูแลว 

(๕) เมื่อมีการวางเวนจากการใชงานในระยะเวลาหนึ่งใหยุติการใชงานระบบสารสนเทศนั้น  
(session  time-out)   

(๖) การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมตอระบบสารสนเทศ  (limitation  of  connection  time)  
ตองจํากัดระยะเวลาในการเชื่อมตอเพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยมากย่ิงข้ึนสําหรับระบบสารสนเทศ
หรือแอพพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง 

ขอ ๑๑ ใหมีการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ  
(application  and  information  access  control)  โดยตองมีการควบคุม  ดังนี้ 

(๑) การจํากัดการเขาถึงสารสนเทศ  (information  access  restriction)  ตองจํากัดหรือควบคุม
การเขาถึงหรือเขาใชงานของผูใชงานและบุคลากรฝายสนับสนุนการเขาใชงานในการเขาถึงสารสนเทศ
และฟงกชัน  (functions)  ตาง ๆ  ของโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคชั่น  ทั้งนี้โดยใหสอดคลอง 
ตามนโยบายควบคุมการเขาถึงสารสนเทศที่ไดกําหนดไว   

(๒) ระบบซึ่งไวตอการรบกวน  มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงตอองคกร  ตองไดรับ 
การแยกออกจากระบบอื่น ๆ  และมีการควบคุมสภาพแวดลอมของตนเองโดยเฉพาะ  ใหมีการควบคุม
อุปกรณคอมพิวเตอรและส่ือสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกองคกร  (mobile  computing  
and  teleworking) 

(๓) การควบคุมอุปกรณคอมพิว เตอรและส่ือสารเคลื่อนที่   ตองกําหนดขอปฏิบั ติ 
และมาตรการที่ เหมาะสมเพื่อปกปองสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใชอุปกรณคอมพิวเตอร 
และส่ือสารเคลื่อนที่   

หน้า  106สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) ผูใชงานอาจนําการเขารหัส  มาใชกับขอมูลที่เปนความลับ  โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ
การรักษาความลับทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ขอ ๙ ใหมีการควบคุมการเขาถึงเครือขาย  (network  access  control)  เพื่อปองกัน 
การเขาถึงบริการทางเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต  โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) การใชงานบริการเครือขาย  ตองกําหนดใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศ 
ไดแตเพียงบริการที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงเทานั้น   

(๒) การยืนยันตัวบุคคลสําหรับผูใชที่อยูภายนอกองคกร  (user  authentication  for  external  
connections)  ตองกําหนดใหมีการยืนยันตัวบุคคลกอนที่จะอนุญาตใหผูใชที่อยูภายนอกองคกรสามารถ
เขาใชงานเครือขายและระบบสารสนเทศขององคกรได 

(๓) การระบุอุปกรณบนเครือขาย  (equipment  identification  in  networks)  ตองมีวิธีการ 
ที่สามารถระบุอุปกรณบนเครือขายได  และควรใชการระบุอุปกรณบนเครือขายเปนการยืนยัน   

(๔) การปองกันพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ  (remote  diagnostic  and  
configuration  port  protection)  ตองควบคุมการเขาถึงพอรตที่ใชสําหรับตรวจสอบและปรับแตงระบบ  
ทั้งการเขาถึงทางกายภาพและทางเครือขาย   

(๕) การแบงแยกเครือขาย  (segregation  in  networks)  ตองทําการแบงแยกเครือขาย 
ตามกลุมของบริการสารสนเทศ  กลุมผูใชงาน  และกลุมของระบบสารสนเทศ   

(๖) การควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย  (network  connection  control)  ตองควบคุม 
การเขาถึงหรือใชงานเครือขายที่มีการใชรวมกันหรือเชื่อมตอระหวางหนวยงานใหสอดคลองกับ 
ขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึง 

(๗) การควบคุมการจัดเสนทางบนเครือขาย  (network  routing  control)  ตองควบคุมการจัด
เสนทางบนเครือขายเพ่ือใหการเชื่อมตอของคอมพิวเตอรและการสงผานหรือไหลเวียนของขอมูล 
หรือสารสนเทศสอดคลองกับขอปฏิบัติการควบคุมการเขาถึงหรือการประยุกตใชงานตามภารกิจ 

ขอ ๑๐ ใหมีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ  (operating  system  access  control)  
เพื่อปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับอนุญาต  โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) การกําหนดข้ันตอนปฏิบัติเพื่อการเขาใชงานที่มั่นคงปลอดภัย  การเขาถึงระบบ 
ปฏิบัติการจะตองควบคุมโดยวิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย   

หน้า  105สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  109สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) การปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน  (teleworking)  ตองกําหนดขอปฏิบัติ  แผนงาน  
และข้ันตอนปฏิบัติเพื่อปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรจากภายนอกสํานักงาน 

ขอ ๑๒ หนวยงานของรัฐที่มีระบบสารสนเทศตองจัดทําระบบสํารอง  ตามแนวทางตอไปนี้ 
(๑) ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองที่เหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

ที่เหมาะสม 
(๒) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง  โดยตองปรับปรุงแผน
เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงาน
ตามภารกิจ 

(๓) ตองมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบ
สารสนเทศ  ระบบสํารอง  และการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

(๔) ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ  ระบบสํารองและระบบแผน
เตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ 

(๕) สําหรับความถี่ของการปฏิบัติในแตละขอ  ควรมีการปฏิบัติที่เพียงพอตอสภาพความเสี่ยง
ที่ยอมรับไดของแตละหนวยงาน 

ขอ ๑๓ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศที่อาจ
เกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ  (information  security  audit  and  assessment)  อยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 

(๒) ในการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงจะตองดําเนินการ  โดยผูตรวจสอบภายใน
หนวยงานของรัฐ  (internal  auditor)  หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก  
(external  auditor)  เพื่อใหหนวยงานของรัฐไดทราบถึงระดับความเส่ียงและระดับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของหนวยงาน 

ขอ ๑๔ หนวยงานของรัฐตองกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน  กรณีระบบคอมพิวเตอร 
หรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย  หรืออันตรายใด ๆ  แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด  อันเนื่องมาจาก

หน้า  107สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  110สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ความบกพรอง  ละเลย  หรือฝาฝนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ  โดยกําหนดใหผูบริหารระดับสูง  ซ่ึงมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานสารสนเทศ
ของหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบตอความเสี่ยง  ความเสียหาย  หรืออันตรายที่เกิดข้ึน 

ขอ ๑๕ หนวยงานของรัฐสามารถเลือกใชขอปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ดานสารสนเทศ  ที่ตางไปจากประกาศฉบับนี้ได  หากแสดงใหเห็นวา  ขอปฏิบัติที่เลือกใชมีความ
เหมาะสมกวา  หรือเทียบเทา   

ขอ ๑๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
รอยตรีหญิง  ระนองรักษ  สุวรรณฉวี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

หน้า  108สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) การปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน  (teleworking)  ตองกําหนดขอปฏิบัติ  แผนงาน  
และข้ันตอนปฏิบัติเพื่อปรับใชสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรจากภายนอกสํานักงาน 

ขอ ๑๒ หนวยงานของรัฐที่มีระบบสารสนเทศตองจัดทําระบบสํารอง  ตามแนวทางตอไปนี้ 
(๑) ตองพิจารณาคัดเลือกและจัดทําระบบสํารองที่เหมาะสมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

ที่เหมาะสม 
(๒) ตองจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง  โดยตองปรับปรุงแผน
เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินดังกลาวใหสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงาน
ตามภารกิจ 

(๓) ตองมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซ่ึงดูแลรับผิดชอบระบบ
สารสนเทศ  ระบบสํารอง  และการจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

(๔) ตองมีการทดสอบสภาพพรอมใชงานของระบบสารสนเทศ  ระบบสํารองและระบบแผน
เตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ 

(๕) สําหรับความถี่ของการปฏิบัติในแตละขอ  ควรมีการปฏิบัติที่เพียงพอตอสภาพความเสี่ยง
ที่ยอมรับไดของแตละหนวยงาน 

ขอ ๑๓ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ
โดยตองมีเนื้อหาอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศที่อาจ
เกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ  (information  security  audit  and  assessment)  อยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 

(๒) ในการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงจะตองดําเนินการ  โดยผูตรวจสอบภายใน
หนวยงานของรัฐ  (internal  auditor)  หรือโดยผูตรวจสอบอิสระดานความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอก  
(external  auditor)  เพื่อใหหนวยงานของรัฐไดทราบถึงระดับความเส่ียงและระดับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของหนวยงาน 

ขอ ๑๔ หนวยงานของรัฐตองกําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน  กรณีระบบคอมพิวเตอร 
หรือขอมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย  หรืออันตรายใด ๆ  แกองคกรหรือผูหนึ่งผูใด  อันเนื่องมาจาก

หน้า  107สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  111สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓



 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๗ / ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง / หนา ๓๑ / วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  110สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  113สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ขอมูลสวนบุคคลที่มีการรวบรวม  จัดเก็บ  ใชหรือเผยแพรในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
เปนสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานที่ไดรับความคุมครอง  ซ่ึงปจจุบันมีการนําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
มาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย  และเพื่อใหการทําธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัย  ความนาเชื่อถือ  และมีการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเห็นสมควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสจึงออกประกาศฉบับนี้  เพื่อเปนแนวทางเบื้องตน  ใหหนวยงานของรัฐใชในการ
กําหนดนโยบายและขอปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  เผยแพร  หรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
ขอมูลของผูใชบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  จัดทํานโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไว 
เปนลายลักษณอักษร  โดยใหมีสาระสําคัญอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจํากัด 
 การจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลใหมีขอบเขตจํากัด  และใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมาย

และเปนธรรม  และใหเจาของขอมูลทราบหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลตามแตกรณี 
(๒) คุณภาพของขอมูลสวนบุคคล   
 ขอมูลสวนบุคคลที่รวบรวมและจัดเก็บใหเปนไปตามอํานาจหนาที่และวัตถุประสงค 

ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย 

หน้า  111สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  114สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) การระบุวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม   
 ใหบันทึกวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลในขณะที่มีการรวบรวม 

และจัดเก็บ  รวมถึงการนําขอมูลนั้นไปใชในภายหลัง  และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของการ
เก็บรวบรวมขอมูลใหจัดทําบันทึกแกไขเพิ่มเติมไวเปนหลักฐาน 

(๔) ขอจํากัดในการนําขอมูลสวนบุคคลไปใช 
 หามมิใหมีการเปดเผย  หรือแสดง  หรือทําใหปรากฏในลักษณะอื่นใดซ่ึงขอมูลสวนบุคคล

ที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล  เวนแตจะไดรับความยินยอม 
จากเจาของขอมูล  หรือเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหกระทําได 

(๕) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
 ใหมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม   

เพื่อปองกันการสูญหาย  การเขาถึง  ทําลาย  ใช  แปลง  แกไขหรือเปดเผยขอมูลโดยมิชอบ 
(๖) การเปดเผยเกี่ยวกับการดําเนินการ  แนวปฏิบัติ  และนโยบายที่เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 
 ใหมีการเปดเผยการดําเนินการ  แนวปฏิบัติ  และนโยบายที่เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล   

และจัดใหมีวิธีการที่สามารถตรวจดูความมีอยู  ลักษณะของขอมูลสวนบุคคลวัตถุประสงคของการ 
นําขอมูลไปใช  ผูควบคุมและสถานที่ทําการของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

(๗) การมีสวนรวมของเจาของขอมูล   
 ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลแจงถึงความมีอยู  หรือรายละเอียดของขอมูลสวนบุคคล 

แกเจาของขอมูลเมื่อไดรับคํารองขอภายในระยะเวลาอันสมควรตามวิธีการในรูปแบบ  รวมถึงคาใชจาย  
(ถามี)  ตามสมควร 

 หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธที่จะใหคําชี้แจงหรือใหขอมูลแกเจาของขอมูล  
ผูสืบสิทธิ์  ทายาท  ผูแทนโดยชอบธรรม  หรือผูพิทักษ  ตามกฎหมาย 

 ใหผูควบคุมขอมูลจัดทําบันทึกคําคัดคานการจัดเก็บ  ความถูกตอง  หรือการกระทําใด ๆ  
เก่ียวกับขอมูลของเจาของขอมูลไวเปนหลักฐาน 

(๘) ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงทําหนาที่ควบคุมขอมูล 
 ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวขางตนเพื่อใหการดําเนินงาน

ตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามมาตรฐานของประกาศฉบับนี้ 

หน้า  112สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ขอมูลสวนบุคคลที่มีการรวบรวม  จัดเก็บ  ใชหรือเผยแพรในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
เปนสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานที่ไดรับความคุมครอง  ซ่ึงปจจุบันมีการนําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
มาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย  และเพื่อใหการทําธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัย  ความนาเชื่อถือ  และมีการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเห็นสมควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานของรัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสจึงออกประกาศฉบับนี้  เพื่อเปนแนวทางเบื้องตน  ใหหนวยงานของรัฐใชในการ
กําหนดนโยบายและขอปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  เผยแพร  หรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
ขอมูลของผูใชบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  จัดทํานโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไว 
เปนลายลักษณอักษร  โดยใหมีสาระสําคัญอยางนอย  ดังนี้ 

(๑) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจํากัด 
 การจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลใหมีขอบเขตจํากัด  และใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมาย

และเปนธรรม  และใหเจาของขอมูลทราบหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลตามแตกรณี 
(๒) คุณภาพของขอมูลสวนบุคคล   
 ขอมูลสวนบุคคลที่รวบรวมและจัดเก็บใหเปนไปตามอํานาจหนาที่และวัตถุประสงค 

ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย 

หน้า  111สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  115สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดทําขอปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ  
และใหมีรายการอยางนอย  ดังนี้ 

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

ที่หนวยงานของรัฐรวบรวม  จัดเก็บ  หรือการใชตามวัตถุประสงค 
 (ค) ใหแจงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลให

เจาของขอมูลทราบและขอความยินยอมกอนทุกคร้ังตามวิธีการและภายในกําหนดเวลาที่ประกาศ  เชน  
การแจงลวงหนาใหเจาของขอมูลทราบกอน  ๑๕  วัน  โดยการสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
หรือประกาศไวในหนาแรกของเว็บไซต  เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลนั้น  ใหมีความชัดเจนวาหนวยงานของรัฐขอรับ 
ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงคใด 

(๒) การเก็บรวบรวม  จัดประเภท  และการใชขอมูลสวนบุคคล 
 ใหหนวยงานของรัฐที่ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลผานทาง

เว็บไซตหรือผานรูปแบบของการกรอกขอความทางกระดาษแลวนํามาแปลงขอความเขาระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือจัดเก็บโดยวิธีอื่น  ใหแสดงรายละเอียดของการรวบรวมขอมูลเปนชนิด  ประเภท  
รวมถึงขอมูลที่จะไมจัดเก็บ  และขอมูลท่ีรวบรวมและจัดเก็บนั้นจะนําไปใชตามวัตถุประสงคใด   
โดยลักษณะหรือดวยวิธีการที่ทําใหเจาของขอมูลไดทราบ  ทั้งนี้  การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลนั้น 
ใหทําเปนประกาศหรือแจงรายละเอียดใหเจาของขอมูลทราบ 

 ใหหนวยงานของรัฐที่จัดบริการผานทางเว็บไซต  แสดงรายละเอียดของการรวบรวมขอมูล
ผานทางเว็บไซตของหนวยงานนั้น  รวมถึงการใชขอมูลซ่ึงอยางนอยตองระบุวาอยูในสวนใดของเว็บไซต  
หรือในเว็บเพจใดที่มีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล  และใหมีรายละเอียดอยางแจงชัดถึงวิธีการในการ
รวบรวมและจัดเก็บขอมูล  เชน  การจัดเก็บโดยใหมีการลงทะเบียน  หรือการกรอกแบบสอบถาม  เปนตน 

 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวม  จัดเก็บและใชขอมูลสวนบุคคลจัดทํารายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 (ก) การติดตอระหวางหนวยงานของรัฐ 
  ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงจะติดตอไปยังผูใชบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

บอกกลาวใหผูใชบริการทราบลวงหนา  ทั้งนี้  ผูใชบริการอาจแจงความประสงคใหติดตอโดยวิธีการอื่นได 

หน้า  113สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  116สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (ข) การใชคุกกี้  (Cookies) 
  ใหหนวยงานของรัฐระบุบนเว็บไซตสําหรับการใชคุกกี้ที่เชื่อมโยงกับขอมูลสวนบุคคล 

วาผูใชบริการจะใชคุกกี้เพื่อวัตถุประสงคและประโยชนใด  และใหสิทธิที่จะไมรับการตอเชื่อมคุกกี้ได 
 (ค) การเก็บขอมูลสถิติเก่ียวกับประชากร  (Demographic  Information) 
  ใหหนวยงานของรัฐมีเว็บไซตสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเก่ียวกับประชากร  

เชน  เพศ  อายุ  อาชีพ  ที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลระบุตัวบุคคลได  ระบุถึงวิธีการรวบรวมและจัดเก็บ
ขอมูลดังกลาวไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย  และใหชี้แจงวัตถุประสงคของการใช
ขอมูลดังกลาว  รวมถึงการใหบุคคลอื่นรวมใชขอมูลนั้นดวย 

 (ง) บันทึกผูเขาชมเว็บ  (Log  Files) 
  ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงจัดบริการเว็บไซตที่มีการเก็บบันทึกการเขาออกโดยอัตโนมัติ  

เชน  หมายเลขไอพี  (IP  Address)  เว็บไซตที่ เขาออกกอนและหลัง  และประเภทของโปรแกรม
บราวเซอร  (Browser)  ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวกับขอมูลซ่ึงระบุตัวบุคคลได  ระบุวิธีการ
รวบรวมและจัดเก็บขอมูลดังกลาวไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  และใหชี้แจง
วัตถุประสงคของการใช  รวมถึงการใหบุคคลอื่นรวมใชขอมูลนั้นดวย 

 (จ) ใหหนวยงานของรัฐระบุขอมูลที่มีการจัดเก็บผานทางเว็บไซตวาเปนขอมูล 
ที่ประชาชนมีสิทธิเลือกวา  “จะใหหรือไมให”  ก็ได  และใหหนวยงานของรัฐจัดเตรียมชองทางอื่น 
ในการติดตอส่ือสารสําหรับผูใชบริการที่ไมประสงคจะใหขอมูลผานทางเว็บไซต 

(๓) การแสดงระบุความเชื่อมโยงใหขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานหรือองคกรอื่น 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผานทางเว็บไซตของหนวยงานของรัฐและเว็บไซตดังกลาวที่มีการ

เชื่อมโยงใหขอมูลแกหนวยงานหรือองคกรอื่น  ใหหนวยงานของรัฐแสดงไวอยางชัดเจนถึงชื่อ 
ผูเก็บรวบรวมขอมูลผานทางเว็บไซต  หรือชื่อผูมีสิทธิในขอมูลที่ไดมีการเก็บรวบรวม  (Data  Subject)  
และชื่อเปนผูมีสิทธิเขาถึงขอมูลดังกลาวทั้งหมด  รวมถึงประเภทของขอมูลที่จะใชรวมกับหนวยงาน 
หรือองคกรนั้น ๆ  ตลอดจนชื่อผูมีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวในนโยบาย
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล  เพื่อใหผูใชบริการทราบ 

 ใหหนวยงานของรัฐแจงใหผูใชบริการทราบและใหความยินยอมลวงหนากอนทําการ
เปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงขอมูลตามวรรคแรกกับหนวยงานหรือองคกรอื่น 

หน้า  114สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดทําขอปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ  
และใหมีรายการอยางนอย  ดังนี้ 

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

ที่หนวยงานของรัฐรวบรวม  จัดเก็บ  หรือการใชตามวัตถุประสงค 
 (ค) ใหแจงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลให

เจาของขอมูลทราบและขอความยินยอมกอนทุกคร้ังตามวิธีการและภายในกําหนดเวลาที่ประกาศ  เชน  
การแจงลวงหนาใหเจาของขอมูลทราบกอน  ๑๕  วัน  โดยการสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
หรือประกาศไวในหนาแรกของเว็บไซต  เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลนั้น  ใหมีความชัดเจนวาหนวยงานของรัฐขอรับ 
ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงคใด 

(๒) การเก็บรวบรวม  จัดประเภท  และการใชขอมูลสวนบุคคล 
 ใหหนวยงานของรัฐที่ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลผานทาง

เว็บไซตหรือผานรูปแบบของการกรอกขอความทางกระดาษแลวนํามาแปลงขอความเขาระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือจัดเก็บโดยวิธีอื่น  ใหแสดงรายละเอียดของการรวบรวมขอมูลเปนชนิด  ประเภท  
รวมถึงขอมูลที่จะไมจัดเก็บ  และขอมูลที่รวบรวมและจัดเก็บนั้นจะนําไปใชตามวัตถุประสงคใด   
โดยลักษณะหรือดวยวิธีการที่ทําใหเจาของขอมูลไดทราบ  ทั้งนี้  การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลนั้น 
ใหทําเปนประกาศหรือแจงรายละเอียดใหเจาของขอมูลทราบ 

 ใหหนวยงานของรัฐที่จัดบริการผานทางเว็บไซต  แสดงรายละเอียดของการรวบรวมขอมูล
ผานทางเว็บไซตของหนวยงานนั้น  รวมถึงการใชขอมูลซ่ึงอยางนอยตองระบุวาอยูในสวนใดของเว็บไซต  
หรือในเว็บเพจใดที่มีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล  และใหมีรายละเอียดอยางแจงชัดถึงวิธีการในการ
รวบรวมและจัดเก็บขอมูล  เชน  การจัดเก็บโดยใหมีการลงทะเบียน  หรือการกรอกแบบสอบถาม  เปนตน 

 ใหหนวยงานของรัฐรวบรวม  จัดเก็บและใชขอมูลสวนบุคคลจัดทํารายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 (ก) การติดตอระหวางหนวยงานของรัฐ 
  ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงจะติดตอไปยังผูใชบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

บอกกลาวใหผูใชบริการทราบลวงหนา  ทั้งนี้  ผูใชบริการอาจแจงความประสงคใหติดตอโดยวิธีการอื่นได 

หน้า  113สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  117สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) การรวมขอมูลจากที่มาหลาย ๆ  แหง 
 ใหหนวยงานของรัฐที่ซ่ึงไดรับขอมูลมาจากผูใชบริการเว็บไซต  และจะนําไปรวมเขากับ

ขอมูลของบุคคลดังกลาวที่ไดรับจากที่มาแหงอื่น  ระบุไวในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล   
ถึงเจตนารมณการรวมขอมูลดังกลาวดวย  เชน  เว็บไซตไดรับขอมูลที่เปนชื่อและที่อยูของการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจากผูใชบริการโดยการกรอกขอมูลตามแบบสอบถามผานทางเว็บไซต  และจะนําขอมูล
ดังกลาวไปรวมเขากับขอมูลเก่ียวกับประวัติของผูใชบริการที่ไดรับจากที่มาแหงอื่น 

(๕) การใหบุคคลอื่นใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 ใหหนวยงานของรัฐระบุไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวยวามีบุคคลอื่น 

ที่จะเขาถึงหรือใชขอมูลที่หนวยงานนั้นไดเก็บรวบรวมมาผานทางเว็บไซตดวย  และใหระบุไวดวยวาการ
ใหเขาถึง  ใช  หรือเปดเผยขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอกําหนดตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 
ที่ดําเนินการดังกลาว 

(๖) การรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการ 
 ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ประสงค 

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

 การใหผูใชบริการใชสิทธิเลือกตามวรรคแรกใหรวมถึงการใหสิทธิเลือกแบบที่หนวยงาน
ของรัฐจะตองขอความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นกอน  และการใหสิทธิ 
เลือกแบบที่ใหสิทธิแกผูใชบริการในการปฏิเสธไมใหมีการใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
เพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาวขางตนแลวเทานั้น  
ทั้งนี้  การใหสิทธิเลือกตองกระทําใหสมบูรณกอนที่เว็บไซตจะทําการติดตอกับผูใชบริการในครั้งแรก  
และหากเปนการใชสิทธิเลือกแบบหามไมใหมีการใชขอมูลสวนบุคคลแตกตางไปจากวัตถุประสงคเดิม  
หนวยงานเจาของเว็บไซตตองระบุไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหผูใชบริการไดรับทราบ
ถึงวิธีการของการสงการติดตอคร้ังที่สองของเว็บไซตดวย 

(๗) การเขาถึง  การแกไขใหถูกตอง  และการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
 ใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการที่ผู ใชบริการเว็บไซตสามารถเขาถึงและแกไข   

หรือปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับตนเองที่หนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดเก็บไวในเว็บไซตใหถูกตอง 

หน้า  115สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  118สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๘) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
 ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงรวบรวมขอมูลสวนบุคคลผานทางจัดใหมีวิธีการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคลที่รวบรวมและจัดเก็บไวใหเหมาะสมกับการรักษาความลับของขอมูล
สวนบุคคล  เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลดังกลาวโดยมิชอบ  รวมถึงการปองกันการกระทําใด
ที่จะมีผลทําใหขอมูลไมอยูในสภาพพรอมใชงาน  ซ่ึงหนวยงานของรัฐพึงดําเนินการ  ดังนี้ 

 (ก) สรางเสริมความสํานึกในการรับผิดชอบดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
สวนบุคคลใหแกบุคลากร  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานดวยการเผยแพรขอมูลขาวสาร  ใหความรู  
จัดสัมมนา  หรือฝกอบรมในเร่ืองดังกลาวใหแกบุคลากรในองคกรเปนประจํา 

 (ข) กําหนดสิทธิและขอจํากัดสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร  พนักงาน  
หรือลูกจางของตนในแตละลําดับชั้นใหชัดเจน  และใหมีการบันทึกรวมทั้งการทําสํารองขอมูลของการ
เขาถึงหรือการเขาใชงานขอมูลสวนบุคคลไวในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

 (ค) ตรวจสอ บแ ละประเ มิน คว าม เสี่ ยงด านความมั่ นคงป ลอ ดภั ยของ เว็ บไซต   
หรือของระบบสารสนเทศทั้งหมดอยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 

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

 (จ) ควรจัดใหมีมาตรการที่รอบคอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับขอมูล 
สวนบุคคลของบคุคลซ่ึงอายุไมเกินสิบแปดปโดยใชวิธีการโดยเฉพาะและเหมาะสม 

(๙) การติดตอกับเว็บไซต 
 เว็บไซตซ่ึงใหขอมูลแกผูใชบริการในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ  ตองจัดใหมีทั้งขอมูล

ติดตอไปยังสถานที่ทําการงานปกติและขอมูลติดตอผานทางออนไลนดวย  ขอมูลติดตอที่หนวยงาน 
ของรัฐควรจะระบุเอาไว  อยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

 (ก) ชื่อและที่อยู 
 (ข) หมายเลขโทรศัพท 
 (ค) หมายเลขโทรสาร 
 (ง) ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

หน้า  116สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) การรวมขอมูลจากที่มาหลาย ๆ  แหง 
 ใหหนวยงานของรัฐที่ซ่ึงไดรับขอมูลมาจากผูใชบริการเว็บไซต  และจะนําไปรวมเขากับ

ขอมูลของบุคคลดังกลาวที่ไดรับจากที่มาแหงอื่น  ระบุไวในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล   
ถึงเจตนารมณการรวมขอมูลดังกลาวดวย  เชน  เว็บไซตไดรับขอมูลที่เปนชื่อและที่อยูของการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจากผูใชบริการโดยการกรอกขอมูลตามแบบสอบถามผานทางเว็บไซต  และจะนําขอมูล
ดังกลาวไปรวมเขากับขอมูลเก่ียวกับประวัติของผูใชบริการที่ไดรับจากที่มาแหงอื่น 

(๕) การใหบุคคลอื่นใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 ใหหนวยงานของรัฐระบุไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวยวามีบุคคลอื่น 

ที่จะเขาถึงหรือใชขอมูลที่หนวยงานนั้นไดเก็บรวบรวมมาผานทางเว็บไซตดวย  และใหระบุไวดวยวาการ
ใหเขาถึง  ใช  หรือเปดเผยขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอกําหนดตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 
ที่ดําเนินการดังกลาว 

(๖) การรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูใชบริการ 
 ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงรวบรวม  จัดเก็บ  ใช  และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ประสงค 

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

 การใหผูใชบริการใชสิทธิเลือกตามวรรคแรกใหรวมถึงการใหสิทธิเลือกแบบที่หนวยงาน
ของรัฐจะตองขอความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นกอน  และการใหสิทธิ 
เลือกแบบที่ใหสิทธิแกผูใชบริการในการปฏิเสธไมใหมีการใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
เพื่อวัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาวขางตนแลวเทานั้น  
ทั้งนี้  การใหสิทธิเลือกตองกระทําใหสมบูรณกอนที่เว็บไซตจะทําการติดตอกับผูใชบริการในครั้งแรก  
และหากเปนการใชสิทธิเลือกแบบหามไมใหมีการใชขอมูลสวนบุคคลแตกตางไปจากวัตถุประสงคเดิม  
หนวยงานเจาของเว็บไซตตองระบุไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหผูใชบริการไดรับทราบ
ถึงวิธีการของการสงการติดตอคร้ังที่สองของเว็บไซตดวย 

(๗) การเขาถึง  การแกไขใหถูกตอง  และการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
 ใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการที่ผู ใชบริการเว็บไซตสามารถเขาถึงและแกไข   

หรือปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับตนเองที่หนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดเก็บไวในเว็บไซตใหถูกตอง 
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 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ภายใตหลักการตามขอ  ๑  และขอ  ๒  สําหรับหนวยงานของรัฐที่ไดรับทรัสตมารคจากหนวยงาน 
หรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ออกทรัสตมารค  (Trust  Mark)  ใหหนวยงานของรัฐนั้นแสดงนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือองคกรที่ออก 
หรือรับรองทรัสตมารคดังกลาวตอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย 

ทรัสตมารค  (Trust  Mark)  ตามความในวรรคแรกหมายถึง  เคร่ืองหมายที่รับรองวาหนวยงาน
ดังกลาวมีมาตรฐานในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประชาชนในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงออกโดยหนวยงานหรือองคกรที่จัดต้ังโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบและรับรอง
การออกทรัสตมารคใหกับผูขอรับการรับรอง 

ขอ ๔ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดชื่อเรียกนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวให
ชัดเจน  และในกรณีที่มีการปรับปรุงนโยบาย  ใหระบุวัน  เวลา  และป   ซ่ึงจะมีการปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไวดวย 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

หน้า  117สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  120สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ภายใตหลักการตามขอ  ๑  และขอ  ๒  สําหรับหนวยงานของรัฐที่ไดรับทรัสตมารคจากหนวยงาน 
หรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ออกทรัสตมารค  (Trust  Mark)  ใหหนวยงานของรัฐนั้นแสดงนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือองคกรที่ออก 
หรือรับรองทรัสตมารคดังกลาวตอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย 

ทรัสตมารค  (Trust  Mark)  ตามความในวรรคแรกหมายถึง  เคร่ืองหมายที่รับรองวาหนวยงาน
ดังกลาวมีมาตรฐานในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประชาชนในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงออกโดยหนวยงานหรือองคกรที่จัดต้ังโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบและรับรอง
การออกทรัสตมารคใหกับผูขอรับการรับรอง 

ขอ ๔ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดชื่อเรียกนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวให
ชัดเจน  และในกรณีที่มีการปรับปรุงนโยบาย  ใหระบุวัน  เวลา  และป   ซ่ึงจะมีการปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวไวดวย 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

หน้า  117สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๕ / ตอนท่ี ๙๙ ก / หนา ๑ / วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ 

ผูรักษาการ 
 นายกรฐัมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  119สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  122สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓๒  

วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๓  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ   
ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้ เ รียกว า  “พระราชกฤษฎีกาว าด วยการควบคุ มดูแล 
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หน้า  120สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๕ / ตอนท่ี ๙๙ ก / หนา ๑ / วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ 

ผูรักษาการ 
 นายกรฐัมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  119สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  123สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  การโอนสิทธิการถือครองเงินหรือการโอน

สิทธิการถอนเงิน  หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผูใหบริการดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือบางสวน 

“บัตรอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  บัตรอเิล็กทรอนิกสตามประมวลกฎหมายอาญา 
“บัตรเครดิต”  หมายความวา  บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการเพื่อใชชําระ

คาสินคา  คาบริการ  หรือคาอื่นใด  แทนการชําระดวยเงินสด  หรือเพื่อใชเบิก  ถอน  โอน  หรือทําธุรกรรม
อื่นใดที่เก่ียวกับเงิน  และผูใหบริการจะเรียกใหผูใชบริการชําระเงินในภายหลัง 

“บัตรเดบิต”  หมายความวา  บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการเพื่อใชชําระ
คาสินคา  คาบริการ  หรือคาอื่นใด  แทนการชําระดวยเงินสด  หรือเพื่อใชเบิก  ถอน  โอน  หรือทําธุรกรรม
อื่นใดที่เก่ียวกับเงิน  ตามมูลคาของเงินที่ผูใชบริการไดฝากไวกับผูใหบริการ 

“เงินอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการ 
ซ่ึงจะระบุชื่อหรือไมก็ตาม  โดยมีการชําระเงินใหแกผูใหบริการไวลวงหนา  เพื่อนําไปใชชําระคาสินคา  
คาบริการ  หรือคาอื่นใดแทนการชําระดวยเงินสด  และไดมีการบันทึกมูลคาหรือจํานวนเงินที่ชําระไว
ลวงหนา 

“อีดีซี”  (Electronic  Data  Capture : EDC)  หมายความวา  อุปกรณหรือเคร่ืองมือสําหรับการ
รับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิต  บัตรเดบิต  เงินอิเล็กทรอนิกส  หรือบัตร
อิเล็กทรอนิกสอื่นใด  ไปยังผูใหบริการซ่ึงออกบัตร 

“เครือขายอีดีซี”  (EDC  Network)  หมายความวา  เครือขายรับสงขอมูลอีดีซีที่มีศูนยกลาง  
หรือจุดเชื่อมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการเครือขาย 

“เครือขายบัตรเครดิต”  หมายความวา  เครือขายการใหบริการรับสงขอมูลการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิตของผูถือบัตรไปยังผูใหบริการซ่ึงออกบัตรเชนวานั้น  เพื่ออนุมัติการใช
บัตรในการทํารายการแตละรายการ  หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนกิส  ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน 

“บริการสวิตชชิ่งในการชําระเงิน”  (Transaction  Switching)  หมายความวา  บริการเปน
ศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอรับสงขอมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูใหบริการตามที่ตกลงกัน 

“บริการรับชําระเงินแทน”  หมายความวา  บริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแทนเจาหนี้ 

หน้า  121สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  124สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

“บริการหักบัญชี”  (Clearing)  หมายความวา  บริการรับสง  ตรวจสอบ  และยืนยันขอมูลตาม
คําส่ังการชําระเงินสําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความเปนเจาหนี้  หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ
เพื่อใชขอมูลดังกลาวไปทําการชําระดุลระหวางเจาหนี้และลูกหนี้  ทั้งนี้  รวมถึงการจัดการเพื่อให
กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุลวงดวย 

“บริการชําระดุล”  (Settlement)  หมายความวา  บริการระบบการชําระเงินที่ตกลงกันไว
ลวงหนาระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการเพื่อใหผูใหบริการปรับฐานะความเปนเจาหนี้  หรือลูกหนี้
ของผูใชบริการโดยผูใหบริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซ่ึงมีฐานะเปนลูกหนี้  หรือรับ
ชําระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกัน  แลวปรับบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซ่ึงมีฐานะเปนเจาหนี้  หรือ
ชําระเงินดวยวิธีอื่นใด  เพื่อใหหนี้ดังกลาวระงับไป 

“ผูใหบริการ”  หมายความวา  ผูประกอบธุรกิจใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามที่
กําหนดไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ 

“ธปท.”  หมายความวา  ธนาคารแหงประเทศไทย  ตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 
“ผูวาการ”  หมายความวา  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูซ่ึงผูวาการ

ธนาคารแหงประเทศไทยแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ให  ธปท.  เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกานี้ไมใชบังคับกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

ที่  ธปท.  เปนผูใหบริการ 
มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด  ๑ 
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 

มาตรา ๗ ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ผูใหบริการจะตองแจงใหทราบ  
ข้ึนทะเบียน  หรือไดรับใบอนุญาต  ใหเปนไปตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ 

หน้า  122สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  การโอนสิทธิการถือครองเงินหรือการโอน

สิทธิการถอนเงิน  หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผูใหบริการดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือบางสวน 

“บัตรอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  บัตรอเิล็กทรอนิกสตามประมวลกฎหมายอาญา 
“บัตรเครดิต”  หมายความวา  บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการเพื่อใชชําระ

คาสินคา  คาบริการ  หรือคาอื่นใด  แทนการชําระดวยเงินสด  หรือเพื่อใชเบิก  ถอน  โอน  หรือทําธุรกรรม
อื่นใดที่เก่ียวกับเงิน  และผูใหบริการจะเรียกใหผูใชบริการชําระเงินในภายหลัง 

“บัตรเดบิต”  หมายความวา  บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการเพื่อใชชําระ
คาสินคา  คาบริการ  หรือคาอื่นใด  แทนการชําระดวยเงินสด  หรือเพื่อใชเบิก  ถอน  โอน  หรือทําธุรกรรม
อื่นใดที่เก่ียวกับเงิน  ตามมูลคาของเงินที่ผูใชบริการไดฝากไวกับผูใหบริการ 

“เงินอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการ 
ซ่ึงจะระบุชื่อหรือไมก็ตาม  โดยมีการชําระเงินใหแกผูใหบริการไวลวงหนา  เพื่อนําไปใชชําระคาสินคา  
คาบริการ  หรือคาอื่นใดแทนการชําระดวยเงินสด  และไดมีการบันทึกมูลคาหรือจํานวนเงินที่ชําระไว
ลวงหนา 

“อีดีซี”  (Electronic  Data  Capture : EDC)  หมายความวา  อุปกรณหรือเคร่ืองมือสําหรับการ
รับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิต  บัตรเดบิต  เงินอิเล็กทรอนิกส  หรือบัตร
อิเล็กทรอนิกสอื่นใด  ไปยังผูใหบริการซ่ึงออกบัตร 

“เครือขายอีดีซี”  (EDC  Network)  หมายความวา  เครือขายรับสงขอมูลอีดีซีที่มีศูนยกลาง  
หรือจุดเชื่อมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการเครือขาย 

“เครือขายบัตรเครดิต”  หมายความวา  เครือขายการใหบริการรับสงขอมูลการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิตของผูถือบัตรไปยังผูใหบริการซ่ึงออกบัตรเชนวานั้น  เพื่ออนุมัติการใช
บัตรในการทํารายการแตละรายการ  หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนกิส  ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน 

“บริการสวิตชชิ่งในการชําระเงิน”  (Transaction  Switching)  หมายความวา  บริการเปน
ศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอรับสงขอมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูใหบริการตามที่ตกลงกัน 

“บริการรับชําระเงินแทน”  หมายความวา  บริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแทนเจาหนี้ 

หน้า  121สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  125สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และแบบการแจงใหทราบ  การข้ึนทะเบียน  และการขอรับใบอนุญาต   
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๘ ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี  ก  จะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ตามมาตรา  ๙  (๒)  ก็ได 

ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี  ข  หรือบัญชี  ค  ตองเปนนิติบุคคลตามมาตรา  ๙  (๒) 
มาตรา ๙ ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตองมีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้ 
(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
 (ข) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
 (ค) ไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพย  หรือไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคล

ลมละลายและยังไมพนกําหนดสองปนับแตวันที่มีคําส่ังยกเลิกการลมละลายหรือปลดจากลมละลาย 
 (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (จ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับการปลอม

และการแปลง  ลักทรัพย   ว่ิงราวทรัพย  กรรโชก  รีดเอาทรัพย  ชิงทรัพย  ปลนทรัพย  ฉอโกง   
โกงเจาหนี้  ยักยอก  หรือรับของโจร  หรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรตามกฎหมายวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 (ฉ) ไมเคยถูกส่ังหามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสและยังไมพน
กําหนดหาปนับถึงวันแจงใหทราบ 

 (ช) ไมเปนกรรมการหรือผูซ่ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลที่เคยถูกส่ังหามประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือเพิกถอนใบอนุญาตและยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวัน
แจงใหทราบ  วันขอข้ึนทะเบียน  หรือวันขอรับใบอนุญาต  แลวแตกรณี 

(๒) นิติบุคคล 
 (ก) เปนนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือ

บริษัทมหาชนจํากัด  และมี วัตถุประสงค เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้  ในการนี้  คณะกรรมการจะประกาศ

หน้า  123สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  126สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กําหนดจํานวนทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแลวดวยก็ได  ทั้งนี้  ในกรณีผูที่ประสงคจะเปนผูใหบริการตาม
บัญชี  ค  ตองมิใชนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจดทะเบียน  หรือหางหุนสวนจํากัด 

 (ข) กรรมการหรือผูซ่ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตาม  (๑) 

 (ค) ไมอยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต 
 (ง) ไมเคยถูกส่ังหามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือเพิกถอน

ใบอนุญาตและยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันแจงใหทราบ  วันย่ืนขอจดทะเบียน  หรือวันขอรับ
ใบอนุญาต  แลวแตกรณี 

คณะกรรมการอาจออกประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามประการอื่นของ 
ผูใหบริการแตละบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้เพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได 

มาตรา ๑๐ ผูประสงคจะเปนผูใหบริการใหย่ืนแบบการแจงใหทราบ  แบบการขอขึ้น
ทะเบียน  หรือแบบการขอรับใบอนุญาต  แลวแตกรณี  พรอมดวยเอกสารที่มีรายการดังตอไปนี้ 

(๑) ผูใหบริการตามบัญชี  ก  ไดแก 
 (ก) แผนฉุกเฉินหรือระบบใหบริการสํารองเพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง 
 (ข) นโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศซึ่งอยางนอย

ตองมีมาตรฐานตามที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 
(๒) ผูใหบริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  ไดแก 
 (ก) เอกสารตาม  (๑) 
 (ข) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
 (ค) แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส 
 (ง) ระบบบริหารและจัดการความเส่ียง 
 (จ) ระบบการควบคุมภายใน 
 (ฉ) ผลการศึกษาความเปนไปไดและประเมินความเสี่ยงในการใหบริการ  รวมทั้งแผน

ฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดปญหา 
เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการใหบริการของผูใหบริการแตละบัญชี  ธปท.  จะประกาศ

กําหนดใหย่ืนเอกสารที่มีรายการเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งก็ได 

หน้า  124สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และแบบการแจงใหทราบ  การข้ึนทะเบียน  และการขอรับใบอนุญาต   
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๘ ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี  ก  จะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ตามมาตรา  ๙  (๒)  ก็ได 

ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี  ข  หรือบัญชี  ค  ตองเปนนิติบุคคลตามมาตรา  ๙  (๒) 
มาตรา ๙ ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตองมีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้ 
(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
 (ข) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
 (ค) ไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพย  หรือไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคล

ลมละลายและยังไมพนกําหนดสองปนับแตวันที่มีคําส่ังยกเลิกการลมละลายหรือปลดจากลมละลาย 
 (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (จ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับการปลอม

และการแปลง  ลักทรัพย   ว่ิงราวทรัพย  กรรโชก  รีดเอาทรัพย  ชิงทรัพย  ปลนทรัพย  ฉอโกง   
โกงเจาหนี้  ยักยอก  หรือรับของโจร  หรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรตามกฎหมายวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 (ฉ) ไมเคยถูกส่ังหามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสและยังไมพน
กําหนดหาปนับถึงวันแจงใหทราบ 

 (ช) ไมเปนกรรมการหรือผูซ่ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลที่เคยถูกส่ังหามประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือเพิกถอนใบอนุญาตและยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวัน
แจงใหทราบ  วันขอข้ึนทะเบียน  หรือวันขอรับใบอนุญาต  แลวแตกรณี 

(๒) นิติบุคคล 
 (ก) เปนนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือ

บริษัทมหาชนจํากัด  และมี วัตถุประสงค เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้  ในการนี้  คณะกรรมการจะประกาศ

หน้า  123สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  127สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๑ ใหผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  ย่ืนแบบการแจงใหทราบ  
หรือแบบการขอขึ้นทะเบียน  แลวแตกรณี  พรอมทั้งเอกสารตามมาตรา  ๑๐  ตอผูวาการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมาย  และหากปรากฏวาผูประสงคจะเปนผูใหบริการนั้นย่ืนเอกสารครบถวน  
รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๗  วรรคสองแลว  
ใหออกใบรับแจงหรือใบรับการข้ึนทะเบียนให  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบวาผูใหบริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  ผูใดย่ืนเอกสารหรือ
หลักฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน  หรือมีกรณีที่มิไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด  หรือขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหาม  ใหผูวาการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายแจงใหผูใหบริการนั้นทราบ  เพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตอง  หรือครบถวน  
แลวแตกรณี  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

ในกรณีที่ผูใหบริการนั้นไมปฏิบัติตามคําส่ัง  หรือไมปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตาม
วรรคสอง  ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายรายงานตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา  ๓๓  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
และใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูใหบริการนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตอง  หรือเหมาะสมก็ได 

ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบวาผูใหบริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  ผูใดขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามซ่ึงไมอาจจะแกไขได  ใหคณะกรรมการมีคําส่ังหามผูใหบริการนั้นประกอบ
ธุรกิจตามที่ไดแจงหรือข้ึนทะเบียน  และเพิกถอนการแจงหรือการข้ึนทะเบียนของผูใหบริการนั้น  
แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี   ค  ได ย่ืนแบบการขอ
ใบอนุญาตพรอมทั้งเอกสารตามมาตรา  ๑๐  (๒)  แลว  ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการ
มอบหมายตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสารตามมาตรา  ๑๐  และการดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๗  วรรคสอง  ในกรณีที่พบวาเอกสาร  
หรือหลักฐานใดไมครบถวนหรือไมถูกตอง  หรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด  ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายแจงใหผูประสงค
จะเปนผูใหบริการทราบ  เพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตอง  หรือครบถวนกอนเสนอคณะกรรมการ 
เพื่อออกใบอนุญาต 

หน้า  125สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  128สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่ปรากฏวาผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี  ค  ย่ืนเอกสารครบถวนและถูกตอง
และปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๗  วรรคสอง  หรือได
ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนตามที่ผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมาย 
มีคําส่ังตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตอไป 

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการใหบริการของผูใหบริการแตละราย  
คณะกรรมการอาจกําหนดขอปฏิบัติในการใหบริการของผูใหบริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  หรือจะ
กําหนดเง่ือนไขในการใหบริการไวในใบอนุญาตของผูใหบริการตามบัญชี  ค  ก็ได 

ขอปฏิบัติและเง่ือนไขตามวรรคหนึ่งตองไมเปนภาระหรืออุปสรรคเกินสมควรในการ
ใหบริการของผูใหบริการ 

มาตรา ๑๔ ใบอนุญาตของผูใหบริการตามบัญชี  ค  มีอายุสิบป 
ผูใหบริการตามบัญชี  ค  อาจย่ืนขอตออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาเกาสิบวันแตไมนอยกวา

หกสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ  โดยย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตอผูวาการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมาย  พรอมทั้งเอกสารที่แสดงหลักฐานการไดรับใบอนุญาตเดิม 

ใหคณะกรรมการพิจารณาการตออายุใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาตใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอตออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง  โดยแจงเปนหนังสือใหแก
ผูใหบริการซ่ึงย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต 

ในกรณีที่คณะกรรมการแจงการไมตออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง  และใบอนุญาตเดิมยังไมส้ิน
อายุ  ใหผูใหบริการนั้นยังคงใหบริการตามใบอนุญาตเดิมไดตอไปจนกวาใบอนุญาตส้ินอายุ  ในการนี้  
คณะกรรมการจะสั่งใหผูใหบริการตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูใชบริการ
ดวยก็ได 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และแบบในการขอตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ใบรับแจง  ใบรับข้ึนทะเบียน  หรือใบอนุญาตเปนผูใหบริการสูญหาย  
ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ  ใหผูใหบริการย่ืนคําขอรับใบแทนตอผูวาการ  หรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมาย  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และแบบที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

หน้า  126สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๑ ใหผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  ย่ืนแบบการแจงใหทราบ  
หรือแบบการขอขึ้นทะเบียน  แลวแตกรณี  พรอมทั้งเอกสารตามมาตรา  ๑๐  ตอผูวาการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมาย  และหากปรากฏวาผูประสงคจะเปนผูใหบริการนั้นย่ืนเอกสารครบถวน  
รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๗  วรรคสองแลว  
ใหออกใบรับแจงหรือใบรับการข้ึนทะเบียนให  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบวาผูใหบริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  ผูใดย่ืนเอกสารหรือ
หลักฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน  หรือมีกรณีที่มิไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด  หรือขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหาม  ใหผูวาการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายแจงใหผูใหบริการนั้นทราบ  เพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตอง  หรือครบถวน  
แลวแตกรณี  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

ในกรณีที่ผูใหบริการนั้นไมปฏิบัติตามคําส่ัง  หรือไมปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตาม
วรรคสอง  ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายรายงานตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา  ๓๓  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
และใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูใหบริการนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตอง  หรือเหมาะสมก็ได 

ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบวาผูใหบริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  ผูใดขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามซ่ึงไมอาจจะแกไขได  ใหคณะกรรมการมีคําส่ังหามผูใหบริการนั้นประกอบ
ธุรกิจตามที่ไดแจงหรือข้ึนทะเบียน  และเพิกถอนการแจงหรือการข้ึนทะเบียนของผูใหบริการนั้น  
แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี   ค  ได ย่ืนแบบการขอ
ใบอนุญาตพรอมทั้งเอกสารตามมาตรา  ๑๐  (๒)  แลว  ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการ
มอบหมายตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสารตามมาตรา  ๑๐  และการดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๗  วรรคสอง  ในกรณีที่พบวาเอกสาร  
หรือหลักฐานใดไมครบถวนหรือไมถูกตอง  หรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด  ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายแจงใหผูประสงค
จะเปนผูใหบริการทราบ  เพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตอง  หรือครบถวนกอนเสนอคณะกรรมการ 
เพื่อออกใบอนุญาต 

หน้า  125สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  129สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๒ 
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการ 

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
 

 

มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
การใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามความจําเปนและเหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแตละบัญชี  โดยอาจประกอบดวยเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) การเก็บรักษาและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ 
(๒) การตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการใหบริการที่นาเชื่อถืออยาง

สม่ําเสมอ 
(๓) การปฏิบัติตามแผน  นโยบาย  มาตรการและระบบตาง ๆ  ที่ผูใหบริการย่ืนตามมาตรา  ๑๐  

แลวแตกรณี 
(๔) การกําหนดคาธรรมเนียมในการใหบริการอยางชัดเจน 
(๕) การรับคํารองเมื่อมีการรองเรียน  หรือมีขอโตแยงจากผูใชบริการ  และการดําเนินการ  

รวมทั้งกรอบเวลาเพื่อหาขอยุติ 
(๖) การจัดทําบัญชีและรายงานการปฏิบัติการ 
(๗) การสงงบการเงินและผลการดําเนินงานตอ  ธปท. 
(๘) เร่ืองอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการใหบริการแตละ

ประเภท 
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผูใหบริการแตละ

ประเภท  ธปท.  จะกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการใหบริการเพิ่มเติมที่จําเปนใหเกิดความ
เรียบรอย  ในเร่ืองดังตอไปนี้ก็ได 

(๑) การออกหลักฐานการชําระเงิน 
(๒) การเก็บรักษาเงินที่จะตองสงมอบ 
(๓) การกําหนดผลส้ินสุดของการโอนเงินซ่ึงผู รับสามารถใชเงินไดทันทีโดยปราศจาก

เง่ือนไข 
(๔) การดําเนินการเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของผูใหบริการ  หรือ 

หน้า  127สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  130สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) การจัดใหมีผูตรวจสอบอิสระทางดานความมั่นคงปลอดภัย 
ผูตรวจสอบอิสระทางดานความมั่นคงปลอดภัยตาม  (๕)  ใหเปนไปตามรายชื่อที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๘ ใหผูใหบริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  ตองปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เกิดปญหา  หรือความบกพรองในการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

ใหแจง  ธปท.  ทราบโดยเร็ว 
(๒) จัดทําขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไวใหพรอมที่

พนักงานเจาหนาที่จะเขาตรวจสอบได  รวมทั้งอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการเขา
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

(๓) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  หรือผูซ่ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล  ใหแจงให  
ธปท.  ทราบ  โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๙  (๒)  (ข)   
ในวันที่แจงการเปลี่ยนแปลงนั้น 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผูใหบริการรายใดประสงคจะเลิกการใหบริการ  ใหผูใหบริการรายนั้น
แจงให  ธปท.  ทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันเลิกการใหบริการ  และใหสงคืนใบรับแจง   
ใบข้ึนทะเบียน  หรือใบอนุญาต  แลวแตกรณี  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกการใหบริการดวย  ทั้งนี้  
หากผูประสงคจะเลิกการใหบริการนั้นเปนผูใหบริการตามบัญชี  ข  หรือบัญชี  ค  ให  ธปท.  ประกาศ 
ใหทราบโดยทั่วกัน 

ให  ธปท.  มีอํานาจสั่งใหผูใหบริการที่ประสงคจะเลิกการใหบริการตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติ
อยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูใชบริการกอนเลิกการใหบริการก็ได 

ในกรณีที่  ธปท.  ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหรายงานใหคณะกรรมการทราบโดยเร็ว 
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจเรียกใหผูใหบริการมาใหขอมูล  หรือสงเอกสารใด ๆ  ในการควบคุมดูแลการประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผูใหบริการรายใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ
ของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  หรือพระราชกฤษฎีกานี้  ให  ธปท.  มีอํานาจสั่งใหแกไขหรือ
ใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

หน้า  128สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๒ 
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการ 

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
 

 

มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
การใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามความจําเปนและเหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแตละบัญชี  โดยอาจประกอบดวยเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) การเก็บรักษาและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ 
(๒) การตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการใหบริการที่นาเชื่อถืออยาง

สม่ําเสมอ 
(๓) การปฏิบัติตามแผน  นโยบาย  มาตรการและระบบตาง ๆ  ที่ผูใหบริการย่ืนตามมาตรา  ๑๐  

แลวแตกรณี 
(๔) การกําหนดคาธรรมเนียมในการใหบริการอยางชัดเจน 
(๕) การรับคํารองเมื่อมีการรองเรียน  หรือมีขอโตแยงจากผูใชบริการ  และการดําเนินการ  

รวมทั้งกรอบเวลาเพื่อหาขอยุติ 
(๖) การจัดทําบัญชีและรายงานการปฏิบัติการ 
(๗) การสงงบการเงินและผลการดําเนินงานตอ  ธปท. 
(๘) เร่ืองอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการใหบริการแตละ

ประเภท 
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผูใหบริการแตละ

ประเภท  ธปท.  จะกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการใหบริการเพิ่มเติมที่จําเปนใหเกิดความ
เรียบรอย  ในเรื่องดังตอไปนี้ก็ได 

(๑) การออกหลักฐานการชําระเงิน 
(๒) การเก็บรักษาเงินที่จะตองสงมอบ 
(๓) การกําหนดผลส้ินสุดของการโอนเงินซ่ึงผู รับสามารถใชเงินไดทันทีโดยปราศจาก

เง่ือนไข 
(๔) การดําเนินการเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของผูใหบริการ  หรือ 

หน้า  127สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  131สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 
การหามประกอบธุรกิจ  การพักใช  และเพิกถอนใบอนญุาต 

 
 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผูใหบริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  ผูใดฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตาม
ประกาศของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  หรือพระราชกฤษฎีกานี้  ใหผูวาการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายรายงานตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา  ๓๓  
วรรคส่ี  วรรคหา  และวรรคหก  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
โดยเร็ว 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผูใหบริการตามบัญชี  ค  ผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  หรือพระราชกฤษฎีกานี้  จนเปนเหตุใหเชื่อไดวา 
อาจสงผลกระทบตอระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของ  ธปท.  ที่ส่ัง
ใหแกไขใหถูกตองตามมาตรา  ๒๑  ใหคณะกรรมการดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา  ๓๔  วรรคส่ี  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และจะสั่งพักใชใบอนุญาตได
จนกวาผูใหบริการผูนั้นจะดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดดวยก็ได 

มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูใหบริการตามบัญชี  ค  
เมื่อปรากฏวาผูใหบริการตามบัญชี  ค  นั้น  กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) กระทําการตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๓๔  วรรคหา  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๒) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙ 
(๓) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  

หรือพระราชกฤษฎีกานี้  หรือกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๑  ซํ้าอีก  จนเปนเหตุใหเชื่อไดวาอาจสงผล
กระทบอยางรายแรงตอระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๒๕ ผูซ่ึงประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกา
นี้ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ใหยังคงดําเนินการตอไปไดเปนระยะเวลาหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแต
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

หน้า  129สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  132สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่ผูใหบริการตามวรรคหนึ่งประสงคจะประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกานี้ตอไปภายหลังครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหผูให 
บริการนั้นแจงใหทราบ  ขอข้ึนทะเบียน  หรือขอรับใบอนุญาต  แลวแตกรณี  ภายในระยะเวลาเกาสิบวัน
แตไมนอยกวาหกสิบวันกอนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

สมัคร  สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า  130สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 
การหามประกอบธุรกิจ  การพักใช  และเพิกถอนใบอนญุาต 

 
 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผูใหบริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  ผูใดฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตาม
ประกาศของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  หรือพระราชกฤษฎีกานี้  ใหผูวาการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายรายงานตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา  ๓๓  
วรรคส่ี  วรรคหา  และวรรคหก  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
โดยเร็ว 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผูใหบริการตามบัญชี  ค  ผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  หรือพระราชกฤษฎีกานี้  จนเปนเหตุใหเชื่อไดวา 
อาจสงผลกระทบตอระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของ  ธปท.  ที่ส่ัง
ใหแกไขใหถูกตองตามมาตรา  ๒๑  ใหคณะกรรมการดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา  ๓๔  วรรคส่ี  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และจะสั่งพักใชใบอนุญาตได
จนกวาผูใหบริการผูนั้นจะดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดดวยก็ได 

มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูใหบริการตามบัญชี  ค  
เมื่อปรากฏวาผูใหบริการตามบัญชี  ค  นั้น  กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) กระทําการตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๓๔  วรรคหา  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๒) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙ 
(๓) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  

หรือพระราชกฤษฎีกานี้  หรือกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๑  ซํ้าอีก  จนเปนเหตุใหเชื่อไดวาอาจสงผล
กระทบอยางรายแรงตอระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๒๕ ผูซ่ึงประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกา
นี้ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ใหยังคงดําเนินการตอไปไดเปนระยะเวลาหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแต
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

หน้า  129สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  133สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



บัญชีทายพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๑ 

   
 

บัญชี ก 
  ธุรกิจบริการท่ีตองแจงใหทราบกอนใหบริการ 
  การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยางตาม
รายการท่ีกําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการเพียงรายเดียว ท้ังนี้ เวนแตการใหบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชจํากัดเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูบริโภคโดยมิไดแสวงหากําไรจากการออก
บัตร ตามท่ี ธปท. ประกาศกําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
 

บัญชี ข 
  ธุรกิจบริการท่ีตองขอขึ้นทะเบียนกอนใหบริการ 
  (๑) การใหบริการเครือขายบตัรเครดติ 
  (๒) การใหบริการเครือขายอีดีซี 
  (๓) การใหบริการสวติชช่ิงในการชําระเงนิระบบหนึง่ระบบใด 
  (๔) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา และหรือรับบริการเฉพาะ
อยางตามรายการท่ีกําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการหลายราย ณ สถานท่ีท่ีอยูภายใตระบบการ
จัดจาํหนายและการใหบริการเดียวกัน    
 

บัญชี ค 
  ธุรกิจบริการท่ีตองไดรับอนญุาตกอนใหบริการ 
  (๑) การใหบริการหักบัญชี 
  (๒) การใหบริการชําระดุล  
  (๓) การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณอยางหนึง่อยางใด 
หรือผานทางเครือขาย 
  (๔) การใหบริการสวิตชช่ิงในการชําระเงนิหลายระบบ 
  (๕) การใหบริการรับชําระเงินแทน 
  (๖) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา และหรือรับบริการเฉพาะ
อยางตามรายการท่ีกําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการหลายราย โดยไมจํากัดสถานท่ีและไมอยู
ภายใตระบบการจดัจําหนายและการใหบริการเดียวกัน  
 

หน้า  131สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  134สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยท่ีปจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
มีความกาวหนามากขึ้น  ซ่ึงธุรกิจบริการเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนธุรกิจท่ีตองใชเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีความซับซอนและหลากหลาย  และเปนธุรกิจท่ีมีมูลคาโดยรวมทางเศรษฐกิจคอนขางสูงและ
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้  ผูใหบริการในธุรกิจการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสในขณะนี้
มิไดมีเพียงสถาบันการเงินเทานั้นแตยังรวมถึงผูใหบริการท่ีมิไดมีกฎหมายใดควบคุมดูแล  จึงอาจสงผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย  ความนาเชื่อถือและยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณชน  ประกอบกับเพื่อบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนฉบับเดียวกัน  อันจะชวยกอใหเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล  
และเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการสงเสริมการใชบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น  
และเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของภาคธุรกิจหรือการใหบริการภาครัฐ  จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
 

หน้า  132สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๑ 

   
 

บัญชี ก 
  ธุรกิจบริการท่ีตองแจงใหทราบกอนใหบริการ 
  การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยางตาม
รายการท่ีกําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการเพียงรายเดียว ท้ังนี้ เวนแตการใหบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชจํากัดเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูบริโภคโดยมิไดแสวงหากําไรจากการออก
บัตร ตามท่ี ธปท. ประกาศกําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
 

บัญชี ข 
  ธุรกิจบริการท่ีตองขอขึ้นทะเบียนกอนใหบริการ 
  (๑) การใหบริการเครือขายบตัรเครดติ 
  (๒) การใหบริการเครือขายอีดีซี 
  (๓) การใหบริการสวติชช่ิงในการชําระเงนิระบบหนึง่ระบบใด 
  (๔) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา และหรือรับบริการเฉพาะ
อยางตามรายการท่ีกําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการหลายราย ณ สถานท่ีท่ีอยูภายใตระบบการ
จัดจาํหนายและการใหบริการเดียวกัน    
 

บัญชี ค 
  ธุรกิจบริการท่ีตองไดรับอนญุาตกอนใหบริการ 
  (๑) การใหบริการหักบัญชี 
  (๒) การใหบริการชําระดุล  
  (๓) การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณอยางหนึง่อยางใด 
หรือผานทางเครือขาย 
  (๔) การใหบริการสวิตชช่ิงในการชําระเงนิหลายระบบ 
  (๕) การใหบริการรับชําระเงินแทน 
  (๖) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา และหรือรับบริการเฉพาะ
อยางตามรายการท่ีกําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการหลายราย โดยไมจํากัดสถานท่ีและไมอยู
ภายใตระบบการจดัจําหนายและการใหบริการเดียวกัน  
 

หน้า  131สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  135สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการ  

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙



 

 

ชื่อกฎหมาย  
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบ

ธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เล่ม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง / หน้า ๓๒ / วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

เริ่มบังคับใช้ 
 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน  
ต่อระบบการเงินและระบบชําระเงินของประเทศ  และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีการออกและใช้บัตรเดบิตอย่างแพร่หลายแทนการใช้เงินสดตามนโยบาย
ส่งเสริมการใช้ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ  รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ลดภาระต้นทุนในการให้บริการและการใช้บริการ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  ตลอดจน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในส่วนที่  ๗  ของหมวด  ๓  แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๗ 
การให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ 

 
 

ข้อ ๓๖ ในส่วนนี้ 
“ผู้ออกบัตร”  (Issuer)  หมายความว่า  สถาบันการเงินที่ตกลงและยินยอมออกบัตรเดบิตให้แก่

บุคคลที่ผูกพันตนตามสัญญาบัตรเดบิต 
“ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร”  (Acquirer)  หมายความว่า  ผู้ที่ทําหน้าที่ให้บริการรับส่งข้อมูลการชําระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเดบิตไปยังผู้ออกบัตร  และจะจ่ายเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
ขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งมีสัญญาระหว่างกันว่าจะรับชําระราคาสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเดบิตตามเง่ือนไข
ที่ตกลงกัน 

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย

ตามบัญชี  ค  (๓)  ที่เป็นผู้ออกบัตร  (Issuer)  และผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร  (Acquirer) 
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(๒) ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินระบบหน่ึงระบบใดตามบัญชี  ข  (๓)  หรือผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่ง
ในการชําระเงินหลายระบบตามบัญชี  ค  (๔) 

(๓) ผู้ให้บริการหักบัญชีตามบัญชี  ค  (๑) 
(๔) ผู้ให้บริการชําระดุลตามบัญชี  ค  (๒) 
“เครือข่ายบัตรเดบิต”  หมายความว่า  เครือข่ายการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

แก่สมาชิกซึ่งเป็นผู้ออกบัตรและผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร  โดยอย่างน้อยต้องทําหน้าที่ให้บริการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริการด้านการตลาดภายใต้ชื่อทางธุรกิจของตน 
(๒) บริการสวิตซ์ชิ่งในการชําระเงิน 
(๓) บริการหักบัญชี 
“มาตรฐานชิปการ์ดกลาง”  หมายความว่า  มาตรฐานชิปการ์ดที่  ธปท.  ประกาศกําหนด  โดยได้หารือ

กับสมาคมธนาคารไทย  สมาคมธนาคารนานาชาติ  และสภาสถาบันการเงินของรัฐ  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลาง
ในการออกบัตรเดบิตของผู้ออกบัตร 

ข้อ ๓๗ ผู้ให้บริการที่เก่ียวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและใช้จ่ายภายในประเทศ  ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ออกบัตร 
 (ก) ต้องใช้มาตรฐานชิปการ์ดกลาง   
 (ข) ต้องออกบัตรให้ใช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตในประเทศ  เว้นแต่ผู้ออกบัตรใช้ระบบ

การรับส่งข้อมูลภายในของตนเอง   
 (ค) ในกรณีที่ออกบัตรเดบิตที่ใช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตตั้งแต่สองรายข้ึนไปในบัตรเดบิต

เดียวกัน  (Multi-Brand)  ต้องปฏิบัติในเรื่องตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนบัตรเดบิต  ให้เป็นไปตามข้อตกลง
และคํานึงถึงหลักความเท่าเทียมกัน 

 (ง) ต้องให้ข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของบัตรเดบิตแต่ละประเภทแก่
ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ  ชัดเจน  และถูกต้อง  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม
ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายของตนเอง   

ในกรณีที่ผู้ออกบัตรจะออกบัตรเดบิตที่ใช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตตั้งแต่สองรายข้ึนไปในบัตรเดบิต
เดียวกัน  (Multi-Brand)  การออกบัตรดังกล่าวจะใช้เครือข่ายบัตรเดบิตรายใดมากกว่าหนึ่งรายก็ได้   
แต่อย่างน้อยรายหนึ่งต้องเป็นเครือข่ายบัตรเดบิตในประเทศ   

(๒) ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร 
 (ก) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์และระบบที่สามารถรองรับบัตรเดบิตท่ีใช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิต

ในประเทศ  และใช้มาตรฐานชิปการ์ดกลาง   
 (ข) ต้องไม่จํากัดสิทธิผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในการเลือกใช้เครือข่าย

บัตรเดบิต   
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 (ค) ต้องให้ข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ  แก่ผู้ประกอบกิจการขายสินค้า 
หรือให้บริการในการใช้บริการอย่างเพียงพอ  ชัดเจน  และถูกต้อง 

(๓) ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน  ผู้ให้บริการหักบัญชี  และผู้ให้บริการชําระดุล 
 (ก) ต้องดําเนินการให้ระบบของตนรองรับการใช้บัตรเดบิตได้ทุกเครือข่ายบัตรเดบิตหรือ

จัดให้ระบบของตนสามารถเชื่อมโยงกับระบบของผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน  ผู้ให้บริการหักบัญชี  
และผู้ให้บริการชําระดุลรายอื่นได้ด้วย   

 (ข) ต้องดําเนินการให้ระบบของตนสามารถรองรับบัตรเดบิตที่ใช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิต
ตั้งแต่สองรายขึ้นไปในบัตรเดบิตเดียวกัน  (Multi-Brand)  และต้องไม่ดําเนินการใด ๆ  อันเป็นการจํากัดสิทธิ
ในการเลือกเครือข่ายบัตรเดบิตของผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ออกบัตรเดบิตที่ใช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตตั้งแต่สองรายข้ึนไปในบัตรเดบิต
เดียวกัน  (Multi-Brand)  เม่ือผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการเลือกใช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิต
รายใดรายหน่ึงในการทําธุรกรรมแล้ว  ผู้ให้บริการจะคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมได้เฉพาะเครือข่าย
บัตรเดบิตที่ใช้เท่านั้น   

ข้อ ๓๘/๑ ในการให้บริการที่เก่ียวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ   
ผู้ให้บริการต้องดําเนินการเหล่านี้ภายในประเทศเท่านั้น 

(๑) การรับส่งข้อมูลการใช้บัตรเดบิตระหว่างผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร  (Acquirer)  และผู้ออกบัตร  
(Issuer) 

(๒) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน  (Transaction  Switching) 
(๓) การให้บริการหักบัญชี  (Clearing) 
(๔) การให้บริการชําระดุล  (Settlement) 
ข้อ ๓๘/๒ ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเห็นว่ามีความจําเป็นและไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดตามข้อ  ๓๗  ข้อ  ๓๘  และข้อ  ๓๘/๑  ได้  ให้ขออนุญาต
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศนี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าเหตุจําเป็นจะหมดไป  โดยชี้แจงเหตุผล
และความจําเป็นต่อ  ธปท.  เป็นรายกรณี  และให้  ธปท.  มีอํานาจพิจารณาขยายระยะเวลาได้คราวละ 
ไม่เกิน  ๑๘๐  วัน  นับแต่ระยะเวลาท่ีกําหนดสิ้นสุด 

ให้  ธปท.  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน   

ข้อ ๓๘/๓ ในกรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น 
ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  Outsourcing)  ตามข้อ  ๓๘/๑  (๑) - (๔)  ให้ผู้ให้บริการยื่นขออนุญาต
ต่อ  ธปท.  พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจําเป็น 

ให้  ธปท.  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน   
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 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

การย่ืนขออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้กระทําได้เฉพาะการใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นหรือ
บุคคลอื่นด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  Outsourcing)  ในประเทศ  เว้นแต่เป็นการดําเนินการตาม
ข้อ  ๓๘/๑  (๑)  ผู้ให้บริการอาจขออนุญาตใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่นด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (IT  Outsourcing)  ในต่างประเทศได้ 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการตามข้อ  ๓๖  (๑)  เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลอ่ืนด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT  Outsourcing)  ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแล้ว  ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๓๘/๔ ในระหว่างท่ี  ธปท.  พิจารณาตามข้อ  ๓๘/๒  วรรคสอง  และข้อ  ๓๘/๓  วรรคสอง  
ให้ผู้ให้บริการยังคงให้บริการต่อไปได้  จนกว่า  ธปท.  จะมีคําสั่งในเรื่องดังกล่าว”   

ข้อ ๓ ผู้ออกบัตรจะต้องดําเนินการเปล่ียนบัตรเดบิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓๗  ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

บรรดาบัตรเดบิตดังกล่าวท่ีได้ออกและใช้อยู่ก่อนวันท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้สามารถใช้ต่อไปได้  
แต่ไม่เกินวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

บัตรเดบิตที่ออกใหม่ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓๗ 

ข้อ ๔ ผู้ให้บริการตามประกาศนี้ที่ได้รับอนุญาตหรือได้ขึ้นทะเบียนไว้อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ  ให้สามารถให้บริการต่อไปได้ 

สําหรับกรณีผู้ออกบัตรและผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วธิีการ  และเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ภายใน  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจบริการ

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๙



ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจบริการ

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อกฎหมาย  

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบ
ธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 เล่ม ๑๑๓ / ตอนพิเศษ ๘๔ ง / หน้า ๕ / วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

เริ่มบังคับใช้ 

 วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
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 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อรักษาความม่ันคงทางการเงินและการพาณิชย์  ประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
และยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน  ตลอดจน 
เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับการแข่งขัน
ในปัจจุบัน  ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการมีความน่าเชื่อถือมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เ ร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เ ร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข

ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๔) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข

ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี้  เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบด้วยธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ  (บัญชี  ก)  
ธุรกิจบริการที่ต้องขอข้ึนทะเบียนก่อนให้บริการ  (บัญชี  ข)  และธุรกิจบริการท่ีต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ  
(บัญชี  ค) 

“ธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ก)  ได้แก่  การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ทีใ่ช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
เพียงรายเดียว  ทั้งนี้  เว้นแต่การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จํากัดเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค 
โดยมิได้แสวงหากําไรจากการออกบัตร  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ  (e-Money  บัญชี  ก) 
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 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

“ธุรกิจบริการที่ต้องขอข้ึนทะเบียนก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ข)  ได้แก่ 
(๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต  (Credit  Card  Network) 
(๒) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี  (EDC  Network) 
(๓) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินระบบหน่ึงระบบใด  (Transaction  Switching  บัญชี  ข) 
(๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า  และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการ 

ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย  ณ  สถานท่ีที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจําหน่าย
และการให้บริการเดียวกัน  (e-Money  บัญชี  ข) 

“ธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ค)  ได้แก่ 
(๑) การให้บริการหักบัญชี  (Clearing) 
(๒) การให้บริการชําระดุล  (Settlement) 
(๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย 
(๔) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ  (Transaction  Switching  บัญชี  ค) 
(๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน 
(๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า  และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการ 

ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย  โดยไม่จํากัดสถานท่ีและไม่อยู่ภายใต้ 
ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน  (e-Money  บัญชี  ค) 

“ธปท.”  หมายความว่า  ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ผู้ว่าการ”  หมายความว่า  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติของผู้ให้บริการ  การแจ้งให้ทราบ  การขอข้ึนทะเบียน  และการขอรับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  หรือบัญชี  ค  ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ในกรณีผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล  ให้กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย 

ทั้งนี้  บุคคลตามวรรคหน่ึงและวรรคสองจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ด้วย 
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  หรือเคยต้องคําพิพากษา
ถึงที่สุดว่ากระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๒) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดหรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 

ข้อ ๔ ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  ในแต่ละประเภทธุรกิจ  ต้องมีทุนจดทะเบียน
ซึ่งชําระแล้ว  ดังนี้ 

(๑) การให้บริการหักบัญชี  (Clearing)  ไม่ต่ํากว่า  ๕๐  ล้านบาท 
(๒) การให้บริการชําระดุล  (Settlement)  ไม่ต่ํากว่า  ๒๐๐  ล้านบาท 
(๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหน่ึงอย่างใด  หรือผ่านทางเครือข่าย  

ไม่ต่ํากว่า  ๕  ล้านบาท 
(๔) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ  (Transaction  Switching  บัญชี  ค)  

ไม่ต่ํากว่า  ๕๐  ล้านบาท 
(๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน  ไม่ต่ํากว่า  ๕  ล้านบาท 
(๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า  และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการ 

ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย  โดยไม่จํากัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ 
ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน  (e-Money  บัญชี  ค)  ไม่ต่ํากว่า  ๒๐๐  ล้านบาท 

ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการมากกว่าหน่ึงประเภทธุรกิจ  ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้วไม่ต่ํากว่า
จํานวนทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้วของประเภทธุรกิจที่กําหนดไว้สูงสุด 

นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว  ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการจะต้อง
มีคุณสมบัติโดยมีสถานภาพทางการเงินที่ม่ันคง  ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถดําเนินธุรกิจและให้บริการ 
ได้อย่างต่อเนื่อง  และไม่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ  เช่น  ฐานะและผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา  แผนการประกอบธุรกิจ  โดยรวมถึงประมาณการรายได้  ค่าใช้จ่าย  และงบลงทุน
สําหรับระยะเวลา  ๓  ปี 

เม่ือได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแล้ว  ห้ามผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  ลดทุนจดทะเบียน 
ซึง่ชําระแล้วก่อนได้รับอนุญาตจาก  ธปท.  เว้นแต่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  หรือบัญชี  ค  ต้องย่ืนแบบ 
การแจ้งให้ทราบ  แบบการขอข้ึนทะเบียน  หรือแบบการขอรับใบอนุญาต  พร้อมเอกสารหลักฐาน  
แล้วแต่กรณี  ตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้หรือตามแบบที่คณะกรรมการจะแก้ไขเพิ่มเติม   
ต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมาย 
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

กรณีที่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการมากกว่าหนึ่งประเภทธุรกิจ  สามารถย่ืนแบบ
การแจ้งให้ทราบ  แบบการขอข้ึนทะเบียน  หรือแบบการขอรับใบอนุญาต  พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนด
ในคราวเดียวกันได้ 

ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศฉบับนี้ด้วย 

ข้อ ๖ ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปเม่ือใบอนุญาตครบกําหนด  ให้ยื่นคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาต  พร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  ต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ผู้ว่าการมอบหมายภายในระยะเวลา  ๙๐  วัน  แต่ไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน  ก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาต  และสั่งให้ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ  พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ให้บริการรายนั้นทราบ
เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 

ข้อ ๗ ในการพิจารณาออกใบอนุญาต  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการ  
นับแต่วันที่ได้แบบการขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

ข้อ ๘ กรณีที่ใบรับแจ้ง  ใบรับขึ้นทะเบียน  หรือใบอนุญาต  สูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด
เสียหายในสาระสําคัญ  ให้ผู้ให้บริการย่ืนคําขอรับใบแทน  พร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้หรือตามแบบที่คณะกรรมการจะแก้ไขเพิ่มเติม  ต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ผู้ว่าการมอบหมายภายในกําหนด  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการสูญหาย  การถูกทําลาย  หรือการชํารุด
เสียหาย  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายออกใบแทนของใบรับแจ้ง  ใบรับขึ้นทะเบียน  
หรือใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขทั่วไปในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

ข้อ ๙ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติ
ตามแผน  นโยบาย  มาตรการ  และระบบต่าง ๆ  ตามที่ได้ยื่นแจ้งให้ทราบ  ขึ้นทะเบียน  หรือได้รับอนุญาต  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ได้มีการเปลี่ยนแปลง 
การดําเนินงานไปจากเอกสารท่ีได้ยื่นประกอบการแจ้งให้ทราบ  การข้ึนทะเบียน  หรือการได้รับอนุญาต  
หรือหยุดให้บริการชั่วคราว  ให้ผู้ให้บริการดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  ย้ายสํานักงานใหญ่  ให้ยื่นขออนุญาตจาก  
ธปท.  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  ก่อนเร่ิมดําเนินการ 

หน้า  147สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ผู้ให้บริการต้องแจ้ง  ธปท.  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  ก่อนเร่ิมดําเนินการ  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  ย้ายสํานักงานใหญ่ 
 (ข) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  เปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ 

พร้อมทั้งแสดงแผนภาพของระบบสารสนเทศ 
 (ค) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  เพิ่ม  ยกเลิก  หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ของการให้บริการแตกต่างจากท่ีได้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตไว้  แล้วแต่กรณี  ให้แจ้ง  ธปท.  ทราบ  
พร้อมข้อมูลรายละเอียดของระบบสารสนเทศ  (ถ้ามี) 

 (ง) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล 
 (จ) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  หยุดให้บริการชั่วคราวอันเกิดจาก 

การเตรียมการไว้ล่วงหน้า  เช่น  การปิดปรับปรุงระบบงาน  การปิดปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน 
(๓) ผู้ให้บริการต้องแจ้ง  ธปท.  ทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผูใ้ห้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอํานาจ

จัดการของนิติบุคคล  ทั้งนี้  ผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นกรรมการ
หรือผู้ซึ่งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  ตามแบบ
หนังสือรับรองแนบท้ายประกาศฉบับนี้ด้วย 

 (ข) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้ว 
(๔) กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  เปิดสํานักงานสาขาแห่งใหม่  

ย้าย  หรือปิดสํานักงานสาขา  ให้จัดทํารายงานสรุปรายไตรมาส  พร้อมจัดส่งให้  ธปท.  ภายใน  ๓๐  วัน  
นับจากวันสิ้นไตรมาสตามแบบรายงานแนบท้ายประกาศฉบับน้ี  ทั้งนี้  สํานักงานสาขาไม่รวมถึง 
จุดให้บริการชั่วคราว  หรือสํานักงานหรือจุดให้บริการของตัวแทนที่ผู้ให้บริการแต่งตั้ง 

(๕) กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  หยุดให้บริการชั่วคราวซ่ึงส่งผลกระทบ 
ในวงกว้างอันเนื่องมาจากเหตุจําเป็นหรือมีพฤติการณ์พิเศษ  ซึ่งไม่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า  ให้แจ้งฝ่ายนโยบาย
ระบบการชําระเงิน  ธปท.  และแจ้งผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกันภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  นับแต่เวลาที่หยุด
ให้บริการชั่วคราว 

(๖) ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  ก่อนเริ่มดําเนินการ  
อย่างน้อย  ๒  ช่องทาง  โดยอาจแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์  หรือปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ทําการหรือจุดให้บริการของตัวแทน
แต่ละแห่งที่ให้บริการก็ได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล 
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 (ข) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  หยุดให้บริการชั่วคราวอันเกิดจาก 
การเตรียมการไว้ล่วงหน้า  เช่น  การปิดปรับปรุงระบบงาน  การปิดปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน 

 (ค) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ย้าย  หรือปิดสํานักงานสาขา 
ข้อ ๑๑ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องกําหนดนโยบายในการเก็บรักษา

ข้อมูลของผู้ใช้บริการ  การกําหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูล  และการระบุตัวบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และป้องกันผู้ที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษา 

ข้อ ๑๒ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการ  โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นตลอดระยะเวลาการใช้บริการและภายหลังที่เลิกใช้บริการแล้ว
เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ 

(๑) การเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
ผู้ให้บริการกําหนดจากผู้ใช้บริการ 

(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ให้บริการ 
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินของ  ธปท. 
ข้อ ๑๓ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องมีการกําหนดข้อตกลง 

ในการให้บริการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และเปิดเผยให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจน  ซึ่งอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย 

(๑) สิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  ทั้งในกรณีปกติและกรณี 
ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

(๒) หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ 
(๓) ความเสี่ยงทางการเงิน  (Financial  Risk)  ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ  (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  ผู้ให้บริการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไขท่ีกําหนด  

และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์  ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  
โดยประกาศไว้  ณ  สถานที่ทําการทุกแห่ง  หรือด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบได้ 

ข้อ ๑๔ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องดําเนินการเกี่ยวกับ 
การเปิดเผยค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เปิดเผยรายละเอียดของค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ  โดยประกาศไว้   
ณ  สถานที่ทําการทุกแห่ง  หรือด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบได้  ทั้งนี้  ในการกําหนดค่าธรรมเนียม  
ผู้ให้บริการต้องกําหนดให้เป็นไปตามกลไกตลาดเพ่ือให้เกิดการแข่งขันและต้องคํานึงถึงความเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้บริการด้วย 
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(๒) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม  ผู้ให้บริการจะต้องประกาศรายละเอียดไว้   
ณ  สถานที่ทําการทุกแห่ง  โดยในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงท่ีทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์  ผู้ให้บริการ
ต้องแจ้งด้วยวิธีการอ่ืนใด  ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  ก่อนการเปล่ียนแปลง 
จะมีผลใช้บังคับ 

(๓) จัดส่งประกาศค่าธรรมเนียมให้  ธปท.  ทราบโดยเร็วในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
นับแต่วันที่ออกประกาศครั้งแรกและทุก ๆ  คร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๑๕ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องดําเนินการเมื่อมีการร้องเรียน
หรือมีข้อโต้แย้งจากผู้ใช้บริการ  รวมทั้งกําหนดกรอบเวลาเพ่ือหาข้อยุติ  ดังนี้ 

(๑) จัดให้มีช่องทางและวิธีการสําหรับการรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  โดยอย่างน้อย 
ต้องจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่สํานักงานหรือที่อยู่สําหรับติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถติดต่อได้ 

(๒) กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนและการดําเนินการเพื่อหาข้อยุติเป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยผู้ให้บริการต้องดําเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้า  รวมทั้งชี้แจงข้ันตอนการดําเนินการ  
พร้อมทั้งแจ้งกําหนดเวลาในการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  ๗  วัน  นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งการร้องเรียน 

(๓) ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว 
ข้อ ๑๖ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องจัดทํางบการเงินที่แสดง 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  และจัดส่งให้  ธปท.  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  โดยเร่ิมตั้งแต่งวดแรก 
ที่ได้ประกอบธุรกิจ 

(๑) งวดบัญชีในรอบระยะเวลา  ๖  เดือนแรกของปีบัญชี  ให้ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข   
และบัญชี  ค  จัดส่งงบการเงินงวด  ๖  เดือนแรกของปีบัญชี  ให้  ธปท.  ภายใน  ๔๕  วัน  นับแต่วันสิ้นงวด 

(๒) งวดประจําปีบัญชี  ให้ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ซึ่งเป็นนิติบุคคล
จัดส่งงบการเงินประจําปีที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร  แล้วแต่กรณี  
ให้  ธปท.  ภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันสิ้นงวด  และให้ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  ที่เป็นบุคคลธรรมดา
จัดส่งสําเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้  ธปท.  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ 
ได้ยื่นเสียภาษีในแต่ละงวด 

ข้อ ๑๗ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องจัดทํารายงานท่ีเก่ียวข้อง 
ตามแบบและระยะเวลาที่  ธปท.  กําหนด  และส่งให้  ธปท.  ภายใน  ๓๐  วัน  นับจากวันสิ้นงวดที่กําหนด 
ให้จัดทํารายงานน้ัน  โดยเริ่มตั้งแต่งวดระยะเวลาแรกท่ีผู้ให้บริการเร่ิมประกอบธุรกิจ 

ทั้งนี้  ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ทุกประเภท  อาจต้องจัดทําข้อมูล
รายงานอื่นเพิ่มเติมตามท่ี  ธปท.  กําหนดด้วย 
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ข้อ ๑๘ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องจัดให้มีระบบงานท่ีสามารถ
ตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ 

ข้อ ๑๙ กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ให้ผู้ให้บริการรายอื่น 
หรือบุคคลอื่น  (Outsourcing)  มาดําเนินการแทนในงานระบบสารสนเทศ  รวมถึงงานที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจผู้ให้บริการจะต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง  รวมทั้งการคัดเลือก  ติดตาม  ประเมินผล   
และตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม  โดยประเมินความเสี่ยง
ของการใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นอย่างสมํ่าเสมอ 

(๒) จัดให้มีการทําสัญญาการใช้บริการ  ซึ่งระบุสิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายนอก  
และ  ธปท.  ในการเข้าตรวจสอบการดําเนินงานและการควบคุมภายในของผู้ให้บริการรายอ่ืน 
หรือบุคคลอื่นนั้นได้ 

ทั้งนี้  ผู้ให้บริการยังคงมีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการในการให้บริการที่ต่อเนื่อง  ปลอดภัย  
น่าเชื่อถือ  และความเสียหายใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  เสมือนกับการให้บริการโดยผู้ให้บริการเอง 

ข้อ ๒๐ กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  แต่งตั้งตัวแทน  (Agent)  
ให้ดําเนินการแทนในการใหบ้ริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ  ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 

ทั้งนี้  ผู้ให้บริการยังคงมีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการในการให้บริการที่ต่อเนื่อง  ปลอดภัย  
น่าเชื่อถือ  และความเสียหายใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  เสมือนกับการให้บริการโดยผู้ให้บริการเอง 

ข้อ ๒๑ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  โดยให้เป็นไปตามแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ทางระบบสารสนเทศตามที่  ธปท.  กําหนด  และจัดส่งสําเนาผลการตรวจสอบให้  ธปท.  ภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่ทําการตรวจสอบแล้วเสร็จ 

ข้อ ๒๒ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ที่เป็นสถาบันการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  ๕๘  หากมิได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะภายใต้กฎหมายดังกล่าวแล้ว   
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การขออนุญาตหรือแจ้งย้ายสํานักงานใหญ่  ตามข้อ  ๑๐  (๑)  และข้อ  ๑๐  (๒)  (ก) 
(๒) การแจ้งเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล  และการเปลี่ยนแปลง 

ทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้ว  ตามข้อ  ๑๐  (๓) 
(๓) การเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล  ตามข้อ  ๑๐  (๒)  (ง)  และข้อ  ๑๐  (๖)  (ก) 
(๔) การหยุดให้บริการชั่วคราว  ตามข้อ  ๑๐  (๒)  (จ)  ข้อ  ๑๐  (๕)  และข้อ  ๑๐  (๖)  (ข) 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๕) การรายงานเปิดสํานักงานสาขาแห่งใหม่  หรือย้ายหรือปิดสํานักงานสาขา  ตามข้อ  ๑๐  (๔) 
(๖) การจัดทําและจัดส่งงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  ตามข้อ  ๑๖ 
(๗) การจัดทําและจัดส่งรายงานที่เก่ียวข้องตามแบบและระยะเวลาท่ี  ธปท.  กําหนด  ตามข้อ  ๑๗ 
(๘) การจัดให้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศและจัดส่งสําเนาผลการตรวจสอบ  ตามข้อ  ๒๑ 
ข้อ ๒๓ ในกรณีมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษ  ที่ทําให้ผู้ให้บริการไม่สามารถดําเนินการ

ดังต่อไปนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ผู้ให้บริการย่ืนขออนุญาตขยายระยะเวลาต่อ  ธปท.  พร้อมชี้แจงเหตุผล  
ความจําเป็นและกําหนดเวลาท่ีจะดําเนินการแล้วเสร็จ  โดย  ธปท.  อาจจะพิจารณาขยายระยะเวลา
หรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้  ธปท.  มีอํานาจพิจารณาขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน  ๙๐  วัน  นับแต่ระยะเวลาที่กําหนดสิ้นสุด 

(๑) ยื่นขออนุญาตหรือแจ้งให้  ธปท.  ทราบการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน  ตามข้อ  ๑๐ 
(๒) จัดส่งงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  ตามข้อ  ๑๖ 
(๓) จัดส่งรายงานที่เก่ียวข้องตามที่  ธปท.  กําหนด  ตามข้อ  ๑๗ 
(๔) จัดส่งสําเนาผลตรวจสอบระบบสารสนเทศ  ตามข้อ  ๒๑ 
ในกรณีมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษท่ีทําให้ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการการชําระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ  
หรือประกาศของ  ธปท.  และอาจส่งผลกระทบในการให้บริการอย่างต่อเนื่องหรือต่อความน่าเชื่อถือ
ของระบบการชําระเงิน  ให้ผู้ให้บริการยื่นขออนุญาตยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อ  ธปท.   
พร้อมชี้แจงเหตุผล  ความจําเป็น  โดย  ธปท.  อาจจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้  ทั้งน้ี  ธปท.  มีอํานาจ
พิจารณาอนุญาตได้ไม่เกิน  ๙๐  วัน 

ในการอนุญาตขยายระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  หรืออนุญาตยกเว้นตามวรรคสอง  ธปท.  อาจกําหนด
เงื่อนไขใด ๆ  ไว้เป็นรายกรณีด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  
หรือวรรคสอง  ให้ผู้ให้บริการย่ืนขอขยายระยะเวลา  พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นต่อ  ธปท.  
และให้  ธปท.  เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาต
หรือไม่ก็ได้  หรืออาจพิจารณาอนุญาตโดยกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ไว้เป็นรายกรณีด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ธปท.  
และคณะกรรมการจะใช้เวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ขยายระยะเวลาและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์เฉพาะสําหรับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  (e-Money) 

 
 

ข้อ ๒๔ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องให้บริการ
ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องบันทึกมูลค่าเป็นเงินสกุลบาท  หรือเงินสกุลต่างประเทศ 
(๒) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  บัญชี  ค  ต้องกําหนดมูลค่าสูงสุดของเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่สามารถใช้ได้ต่อบัตรหรือบัญชี  โดยต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ใช้บริการและต้องมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี 

(๓) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  บัญชี  ค  ต้องจัดให้มีระบบ  กระบวนการหรือเครื่องมือ 
การลงทะเบียนหรือวิธีการอื่นใดในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อดูแลผู้ใช้บริการและจํากัด 
ความเสียหายขั้นสู งของมูลค่าเงินอิ เล็กทรอนิกส์   หากเกิดกรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย   
เม่ือผู้ใช้บริการร้องขอ  โดยผู้ให้บริการต้องชี้แจงระเบียบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขดังกล่าว 
ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

(๔) การให้บริการต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้สินเชื่อ 
(๕) ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอแลกคืนเป็นเงินสดให้ผู้ใช้บริการทราบ

และหากการขอแลกคืนเป็นเงินสดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแล้ว  ผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  
จะต้องจัดให้มีการคืนเงินภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่ผู้ใช้บริการได้ดําเนินการขอแลกคืน 

(๖) ผู้ ให้บริการต้องจัดให้ มีวิธีการที่ผู้ ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ   
วันหมดอายุและแจ้งวิธีการดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบ 

(๗) ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีระบบงานที่สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการโอนเงินระหว่างกัน
โดยไม่ผ่านระบบของผู้ให้บริการ 

(๘) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องจัดทําบัญชีเงินรับล่วงหน้าที่
ได้รับจากผู้ใช้บริการแยกไว้ต่างหากจากบัญชีอื่นของผู้ให้บริการ  และแยกแสดงไว้ในงบการเงินต่างหากให้ชัดเจน
หรือแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ชัดเจนก็ได้ 

(๙) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่มิได้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จะประกอบธุรกิจอื่นเพิ่มเติมได้เฉพาะธุรกิจดังต่อไปนี้เท่านั้น 

 (ก) ธุรกิจที่บางส่วนหรือทั้งหมดเก่ียวกับหรือเนื่องจากการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  
โดยหากธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น  ให้ดําเนินการแจ้งให้ทราบ  
ขึ้นทะเบียน  หรือขอรับใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

 (ข) ธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอันจะกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหลัก  และเงินที่ได้รับล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ 

 ทั้งนี้  หากผู้ให้บริการประสงค์จะประกอบธุรกิจตามข้อ  (ก)  และหรือข้อ  (ข)   
ผู้ให้บริการต้องขออนุญาตเป็นรายกรณี  โดยชี้แจงหลักการ  เหตุผล  และการประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  พร้อมจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาให้  ธปท.  โดย  ธปท.  จะพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๔๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน  อย่างไรก็ตาม  ธปท.  อาจพิจารณา
อนุญาตหรือไม่ก็ได้  หรืออาจพิจารณาอนุญาตโดยกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ไว้เป็นรายกรณีด้วยก็ได้   
หรือสั่งระงับเป็นการชั่วคราว  หรือยกเลิกการให้บริการนั้นในภายหลังด้วยก็ได้  หากพบว่ามีการดําเนินการ 
ที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่แจ้งเม่ือขออนุญาต  หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่  ธปท.  กําหนด 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ส่วนที่  ๒ 
การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต  (Credit  Card  Network) 

การให้บริการเครือข่ายอีดีซี  (EDC  Network)  และ 
การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน  (Transaction  Switching) 

 
 

ข้อ ๒๕ ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต  ผู้ให้บริการเครือข่ายอีดีซี  และผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่ง
ในการชําระเงินระบบหน่ึงระบบใดหรือผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ  ต้องกําหนดวัตถุประสงค์  
หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมและการออกจากระบบของผู้ใช้บริการ  (Access  and  
Exit  Criteria)  ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  และเปิดเผยให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วถึง  เพื่อให้ม่ันใจว่า
การรับผู้ใช้บริการรายใหม่เพิ่มเติม  จะไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงและผลกระทบต่อการใช้บริการ 
ของผู้ใช้บริการรายเดิม 

ส่วนที่  ๓ 
การให้บริการหักบัญชี  (Clearing) 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้นําความในข้อ  ๒๕  มาใช้บังคับกับผู้ให้บริการหักบัญชีด้วย 
ข้อ ๒๗ ผู้ให้บริการหักบัญชีต้องจัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยง  เพื่อให้การชําระดุล

ระหว่างผู้ใช้บริการสําเร็จลุล่วง  โดยมีการชําระเงินตามภาระผูกพันภายในเวลาที่กําหนด  รวมทั้งวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อรองรับกรณีที่ผู้ใช้บริการรายใดรายหน่ึงไม่สามารถชําระดุลได้  และต้องเปิดเผย 
ให้ผู้ใช้บริการทราบโดยท่ัวถึง  รวมทั้งมีหน้าที่ต้องติดตามดูแลให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการและวิธี
ปฏิบัติดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้  ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงมาตรการจัดการความเสี่ยง  ผู้ให้บริการหักบัญชีต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  และแจ้ง  ธปท.  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  ก่อนเริ่มดําเนินการ 

ข้อ ๒๘ ผู้ให้บริการหักบัญชีต้องแจ้งให้  ธปท.  ทราบด้วยวาจาหรือโดยวิธีอื่นใดโดยทันที
เมื่อมีเหตุ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งไม่สามารถชําระดุลได้ด้วยวิธีการปกติและตามเวลา 
ที่กําหนด  เช่น  มีเงินไม่เพียงพอสําหรับการชําระดุล  โดยต้องใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติ 
ที่กําหนดเพื่อให้กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุล่วง 

(๒) กรณีที่ระบบของผู้ให้บริการขัดข้อง  ทําให้ไม่สามารถคํานวณยอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้  
หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ  หรือไม่สามารถส่งข้อมูลดังกล่าวไปเพื่อทําการชําระดุลระหว่างเจ้าหนี้ 
และลูกหนี้ได้ด้วยวิธีการปกติและตามเวลาที่กําหนด 

ทั้งนี้  ผู้ให้บริการหักบัญชีต้องจัดส่งรายงานปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องตามแบบที่  ธปท.  กําหนด  
ให้  ธปท.  ภายในวันทําการถัดจากวันเกิดเหตุ 
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ผู้ให้บริการหักบัญชีมีการระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่ง
เป็นการช่ัวคราว  ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรายอื่นทราบโดยทันที  และในกรณีที่มีการยกเลิก
การให้บริการกับผู้ใช้บริการรายใดรายหน่ึง  ให้แจ้งผู้ใช้บริการรายอ่ืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน 

ทั้งนี้  ผู้ให้บริการหักบัญชีต้องแจ้ง  ธปท.  ทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่มีการระงับ
หรือยกเลิกการให้บริการแล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๔ 
การให้บริการชําระดุล  (Settlement) 

 
 

ข้อ ๓๐ ให้นําความในข้อ  ๒๕  มาใช้บังคับกับผู้ให้บริการชําระดุลด้วย 
ข้อ ๓๑ ผู้ให้บริการชําระดุลต้องจัดให้มีวิธีการชําระดุลเพื่อปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้   

หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการที่เหมาะสม  โดยคํานึงถึงความเสี่ยงจากการชําระดุล  (Settlement  Risk)  
ที่อาจทําให้ไม่สามารถชําระดุลได้สําเร็จลุล่วงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ผู้ให้บริการชําระดุลไม่สามารถดําเนินการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้  
หรือลูกหน้ีของผู้ใช้บริการได้ด้วยวิธีการปกติและตามเวลาท่ีกําหนด  ให้ผู้ให้บริการชําระดุลแจ้งให้  
ธปท.  ทราบด้วยวาจาหรือโดยวิธีอื่นใดโดยทันที  และต้องจัดส่งรายงานปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้อง 
ตามแบบที่  ธปท.  กําหนด  ภายในวันทําการถัดจากวันเกิดเหตุ 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ผู้ให้บริการชําระดุลมีการระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการรายใดรายหน่ึง
เป็นการชั่วคราว  ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรายอื่นทราบโดยทันที  และในกรณีที่มีการยกเลิก
การให้บริการกับผู้ใช้บริการรายใดรายหน่ึง  ให้แจ้งผู้ใช้บริการรายอ่ืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน 

ทั้งน้ี  ผู้ให้บริการชําระดุลต้องแจ้ง  ธปท.  ทราบภายใน  ๑๕  วันนับจากวันที่มีการระงับหรือยกเลิก
การให้บริการแล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๕ 
การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย 

 
 

ข้อ ๓๔ ผู้ให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย
ที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ต้องบันทึกบัญชีเงิน 
ที่ได้รับจากการรับชําระเงินค่าสินค้า  ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใดแยกไว้ต่างหากจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอื่น
ของผู้ให้บริการและต้องจัดทําข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ส่วนที่  ๖ 
การให้บริการรับชําระเงินแทน 

 
 

ข้อ ๓๕ ผู้ให้บริการรับชําระเงินแทนต้องออกข้อกําหนดและให้บริการภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) กําหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการที่มีต่อเจ้าหนี้ซึ่งผู้ให้บริการรับชําระเงินแทน  

และผู้ใช้บริการ  รวมถึงหน้าที่และความรับผิดของตัวแทนที่ผู้ให้บริการแต่งตั้งด้วย 
(๒) กําหนดวิธีปฏิบัติในการส่งข้อมูลรายการรับชําระเงินให้แก่เจ้าหนี้ 
(๓) ผู้ให้บริการท่ีมิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ต้องบันทึกบัญชีเงินที่ได้รับจากการรับชําระเงินไว้ต่างหากจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอื่นของผู้ให้บริการ
และต้องจัดทําข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ส่วนที่  ๗ 
การให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ 

 
 

ข้อ ๓๖ ในส่วนนี้ 
“ผู้ออกบัตร”  (Issuer)  หมายความว่า  สถาบันการเงินที่ตกลงและยินยอมออกบัตรเดบิต

ให้แก่บุคคลที่ผูกพันตนตามสัญญาบัตรเดบิต 
“ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร”  (Acquirer)  หมายความว่า  ผู้ที่ทําหน้าที่ให้บริการรับส่งข้อมูล 

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเดบิตไปยังผู้ออกบัตรและจะจ่ายเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการ
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการซ่ึงมีสัญญาระหว่างกันว่าจะรับชําระราคาสินค้า 
หรือบริการด้วยบัตรเดบิตตามเง่ือนไขที่ตกลงกัน 

ผู้ให้บริการ  หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการการชําระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย

ตามบัญชี  ค  (๓)  ที่เป็นผู้ออกบัตร  (Issuer)  และผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร  (Acquirer) 
(๒) ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินระบบหน่ึงระบบใดตามบัญชี  ข  (๓)  หรือผู้ให้บริการ

สวิตช์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบตามบัญชี  ค  (๔) 
(๓) ผู้ให้บริการหักบัญชีตามบัญชี  ค  (๑) 
(๔) ผู้ให้บริการชําระดุลตามบัญชี  ค  (๒) 
ข้อ ๓๗ ในการให้บริการที่เก่ียวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ 

ผู้ให้บริการต้องดําเนินการเหล่านี้ภายในประเทศเท่านั้น 
(๑) การรับส่งข้อมูลการใช้บัตรเดบิตระหว่างผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร  (Acquirer)  และผู้ออกบัตร  

(Issuer) 
(๒) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน  (Transaction  Switching) 
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) การให้บริการหักบัญชี  (Clearing) 
(๔) การให้บริการชําระดุล  (Settlement) 
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเห็นว่ามีความจําเป็นและไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดตามวรรคหน่ึงได้  ให้ขออนุญาตขยายระยะเวลาการปฏิบัติ
ตามประกาศน้ีเป็นการชั่วคราวจนกว่าเหตุจําเป็นจะหมดไป  โดยชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นต่อ  ธปท.   
เป็นรายกรณี  และให้  ธปท.  มีอํานาจพิจารณาผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน  ๑๘๐  วัน  นับแต่ระยะเวลา
ที่กําหนดสิ้นสุด 

ให้  ธปท.  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น 
ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  Outsourcing)  ตามข้อ  ๓๗  (๑) - (๔)  ให้ผู้ให้บริการย่ืนขออนุญาตต่อ  
ธปท.  พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจําเป็น 

ให้  ธปท.  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน 

การย่ืนขออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้กระทําได้เฉพาะการใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่น 
หรือบุคคลอื่นด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  Outsourcing)  ในประเทศ  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 
ตามข้อ  ๓๗  (๑)  ผู้ให้บริการอาจขออนุญาตใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอ่ืนหรือบุคคลอื่นด้าน 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  Outsourcing)  ในต่างประเทศได้ 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการตามข้อ  ๓๖  (๑)  เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอ่ืนหรือบุคคลอื่นด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (IT  Outsourcing)  ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแล้ว  ให้ถือว่าได้รับอนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง 

หมวด  ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๓๙ ผู้ให้บริการรายใดที่ได้รับอนุญาต  ได้ขึ้นทะเบียน  หรือแจ้งให้ทราบไว้อยู่ก่อน 
ที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ผู้ให้บริการต้องดําเนินการเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่ง
มีอํานาจจัดการของนิติบุคคลของผู้ให้บริการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ภายใน  ๑๘o  วัน  
นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ผู้ให้บริการต้องดําเนินการจัดทําบันทึกบัญชีเงินที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจการรับชําระเงิน
แยกไว้ต่างหากจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอื่นของผู้ให้บริการภายใน  ๑๘๐  วัน  นับจากวันที่ประกาศ 
มีผลใช้บังคับ 

(๓) ผู้ให้บริการต้องดําเนินการจัดให้มีระบบ  กระบวนการหรือเครื่องมือการลงทะเบียน 
หรือวิธีการอื่นใดในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  ตามที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ภายใน  ๑  ปี  
นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๔๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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แบบการแจงใหทราบ  
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  (บัญชี ก) 

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

เรียน  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

ขาพเจา.........................................................................................โดยสะกดเปนภาษา
อังกฤษวา ................................................................................................................. ที่ต้ังสํานักงานใหญ
อยูที.่.......................................................................…………………………………………………………………………  
โทรศัพท........................................ โทรสาร......................................... และมสีาขาจํานวน............แหง 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
2.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
3.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
4.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
5.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 

(หากมีสาขามากกวา 5 แหง ใหแนบรายชื่อและสถานที่ตั้งเพ่ิมเติมมาดวย  ทัง้นี้ สาขา หมายถึง สาํนักงานใด ๆ  
ซ่ึงแยกออกจากสํานักงานใหญของผูใหบริการไปประกอบการอยางใดอยางหนึ่งเก่ียวกับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  
แตไมรวมถึงจุดใหบริการชั่วคราวเพ่ือการดําเนินการใดเปนการเฉพาะ หรือสํานักงาน หรือจุดใหบริการของตัวแทนที่ผูใหบริการแตงตั้ง) 

มีความประสงคขอแจงใหทราบวาจะประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอเิลก็ทรอนิกส 
ที่ใชซื้อสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูขายสินคาหรือใหบรกิาร
เพียงรายเดียว ที่กําหนดไวในบัญชี ก (e-Money บัญชี ก) ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ควบคุมดูแลธุรกจิบริการการชําระเงินทางอเิล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 

บัดน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารและรายละเอียดที่ไดมีการรบัรองสําเนาถูกตองโดย 
ผูมีอํานาจลงนาม มาพรอมแบบการแจงใหทราบ การประกอบธุรกจิบริการการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกสน้ีดวยแลว ดังน้ี 

ก.  รายละเอียด หลักฐาน และขอมูลเก่ียวกับผูใหบริการ 

      กรณีบุคคลธรรมดา  
(1)  สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  หากผูใหบริการเปนคณะบุคคลให

แนบสําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของคณะบุคคลดวย      
(2)  หนังสอืช้ีแจงพรอมแนบหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนทีนํ่ามาใชในการประกอบ

ธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส  

กรณีนิติบุคคลที่เปนหางหุนสวนสามญัจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 
(1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 
(2)  วัตถุประสงคของหางหุนสวนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส 

(ชื่อภาษาไทย) 

(ชื่อภาษาอังกฤษ) 

เลขที่ ........... / 25.... 
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กรณีนิติบุคคลที่เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
(2)  วัตถุประสงคของบริษัทเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิบริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส 
(3)  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
(4)  สําเนาขอบังคับของบริษัท 
(5)  สําเนาทะเบียนผูถือหุนของบริษัท 
(6)  ช่ือ ประวัติการทํางาน และคุณวุฒิของกรรมการ 

ข.  รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส 

(1)  รายละเอียดเกี่ยวกบัการใหบริการ 
1.1  ช่ือและประเภทการใหบริการ  
1.2  สาระสําคัญ เงื่อนไข และรปูแบบการใหบริการ รวมถึงวิธีการบรหิารเงิน 

ที่ไดรับลวงหนาจากผูใชบริการ ซึ่งอยางนอยประกอบดวย 
1.2.1  ชองทางในการแลกเปลี่ยนเงินสดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบรกิาร 
1.2.2  วิธีการบันทึกบัญชี 
1.2.3  วิธีการบริหารเงินที่ยังไมมกีารเรียกเกบ็ การบรหิารสภาพคลอง 

และนโยบายการลงทุน 
1.2.4  ข้ันตอนและวิธีการชําระเงินระหวางผูทีเ่กี่ยวของ 

1.3  รายละเอียดข้ันตอน วิธีการในการใหบริการ รวมถึงรายละเอียดในเรือ่ง
ตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1.3.1  แผนภาพระบบงาน  
1.3.2  คําอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ และ

เทคโนโลยีที่ใชเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการใหบริการ 
1.3.3  แนวทางการเช่ือมโยงกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

1.4  ขอบเขตการใหบริการ เชน กลุมผูใชบรกิาร ประเภทสนิคา หรือสถานที ่
ที่ใหบริการ เปนตน 

1.5  ผูที่เกี่ยวของในการใหบริการ โดยระบุถึงหนาที่ ความรบัผิดชอบ และ
ความสัมพันธระหวางกัน (ถามี) 

1.6  รายละเอียดการใชบรกิารระบบสารสนเทศจากผูใหบรกิารรายอื่นหรือ 
บุคคลอื่น (Outsourcing) โดยระบุระยะเวลา ขอบเขตการใชบริการ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของในการใหบรกิาร 

(2)  แผนฉุกเฉินดานระบบสารสนเทศ หรือระบบการใหบรกิารสํารองเพื่อให
สามารถใหบริการไดอยางตอเน่ือง  

(3)  นโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ  
ซึ่งอยางนอยตองมมีาตรฐานตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด  

หน้า  160สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 - � -

(4)  โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใหบรกิาร หนวยงาน หรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบ 

  ขาพเจาขอรบัรองวา หากเอกสารหรือหลกัฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน หรอืมิไดปฏิบัติ
ใหถูกตองตามหลกัเกณฑและวิธีการทีค่ณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสกําหนดแลว  ขาพเจา 
จะดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือครบถวน แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับจากที่ไดรบัคําสั่งจากธนาคารแหง
ประเทศไทย  และขาพเจาตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดข้ึน หรือจะกําหนด
ในภายหนาทุกประการ   

  ทั้งน้ี  หากไดรับใบรบัแจงแลว ขาพเจายินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ 
เขาตรวจสอบกจิการไดตามความจําเปนเพือ่ใหมกีารปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดได 

  ขอรับรองวารายละเอียดขางตนน้ีถูกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจริง 

       ลงนาม.......................................................... 

(                                            ) 

         ผูมีอํานาจลงนาม 

        (ประทับตรา ถามี) 
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แบบการขอขึ้นทะเบียน 
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  (บัญชี ข) 

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

เรียน  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

ขาพเจา.........................................................................................โดยสะกดเปนภาษา
อังกฤษวา ................................................................................................................. ที่ต้ังสํานักงานใหญ
อยูที.่.......................................................................…………………………………………………………………………  
โทรศัพท........................................ โทรสาร......................................... และมสีาขาจํานวน............แหง 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
2.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
3.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
4.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
5.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 

(หากมีสาขามากกวา 5 แหง ใหแนบรายชื่อและสถานที่ตั้งเพ่ิมเติมมาดวย  ทัง้นี้ สาขา หมายถึง สาํนักงานใด ๆ  
ซ่ึงแยกออกจากสํานักงานใหญของผูใหบริการไปประกอบการอยางใดอยางหนึ่งเก่ียวกับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส   
แตไมรวมถึงจุดใหบริการชั่วคราวเพ่ือการดําเนินการใดเปนการเฉพาะ หรือสํานักงาน หรือจุดใหบริการของตัวแทนที่ผูใหบริการแตงตั้ง) 

มีความประสงคที่จะขอข้ึนทะเบียน การประกอบธุรกจิบริการการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกสที่กําหนดไวในบัญชี ข ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบรกิาร

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 ดังน้ี (โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาประเภท
ธุรกิจบริการทีป่ระสงคจะขอข้ึนทะเบียน) 

   (1)  การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต (Credit Card Network) 

   (2)  การใหบริการเครือขายอีดีซ ี(EDC Network) 

    (3)  การใหบริการสวิตชช่ิงในการชําระเงินระบบหน่ึงระบบใด (Transaction 
  Switching บัญชี ข) 

    (4)  การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบรกิารเฉพาะ
  อยางตามรายการทีก่ําหนดไวลวงหนาจากผูขายสินคาหรือใหบริการหลาย
  ราย ณ สถานที่ที่อยูภายใตระบบการจัดจําหนายและการใหบริการเดียวกัน 
  (e-Money บัญชี ข) 

บัดน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารและรายละเอียดที่ไดมีการรับรองสําเนาถูกตองโดย 
ผูมีอํานาจลงนาม มาพรอมแบบการขอข้ึนทะเบียน การประกอบธุรกจิบริการการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกสน้ีดวยแลว  ดังน้ี 

 

เลขที่ ........... / 25.... 

(ชื่อภาษาไทย) 

(ชื่อภาษาอังกฤษ) 
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ก.  รายละเอียด หลักฐาน และขอมูลเก่ียวกับผูใหบริการ 

กรณีนิติบุคคลที่เปนหางหุนสวนสามญัจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 
(1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 
(2)  วัตถุประสงคของหางหุนสวนเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิบริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส 

กรณีนิติบุคคลที่เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
(2)  วัตถุประสงคของบริษัทเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิบริการการชําระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส 
(3)  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
(4)  สําเนาขอบังคับของบริษัท 
(5)  สําเนาทะเบียนผูถือหุนของบริษัท 
(6)  ช่ือ ประวัติการทํางาน และคุณวุฒิของกรรมการ 

ข.  รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
(1)  รายละเอียดเกี่ยวกบัการใหบริการ 

1.1  ช่ือและประเภทการใหบริการ  
1.2  สาระสําคัญ เงื่อนไข และรปูแบบการใหบริการ  
1.3  รายละเอียดข้ันตอน วิธีการในการใหบรกิาร รวมถึงรายละเอยีดในเรือ่งตาง ๆ  

ดังตอไปน้ี 

1.3.1  แผนภาพระบบงาน  
1.3.2  คําอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ และ

เทคโนโลยีที่ใชเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบใหบรกิาร 
1.3.3  แนวทางการเช่ือมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

1.4  ขอบเขตการใหบริการ เชน กลุมผูใชบรกิาร ประเภทสนิคา หรือสถานที ่
ที่ใหบริการ เปนตน 

1.5  ผูที่เกี่ยวของในการใหบริการ โดยระบุถึงหนาที่ ความรบัผิดชอบ และ
ความสัมพันธระหวางกัน (ถามี) 

1.6  รายละเอียดการใชบรกิารดานระบบสารสนเทศจากผูใหบริการรายอื่นหรือ
บุคคลอื่น (Outsourcing) โดยระบุระยะเวลา ขอบเขตการใชบริการ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของในการใหบรกิาร 

(2)  นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ  
ซึ่งอยางนอยตองมมีาตรฐานตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

(3)  โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใหบรกิาร หนวยงาน หรือ
เจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบ 

(4)  นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบรกิารการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส 
(5)  แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรบัการประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงินทาง

อิเลก็ทรอนิกส 
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(6)  แนวทางการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management: BCM) โดยผูใหบรกิารควรกําหนดรายละเอยีดการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจให
เหมาะสมกับประเภทและความซับซอนของธุรกิจตนเอง ซึง่มีสาระสําคัญดังน้ี 

6.1  การกําหนดแนวนโยบายการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 
6.2  การระบุและประเมินความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงระบบการบรหิารและจัดการ 

ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ทีส่ามารถบงช้ีและสามารถวัด ควบคุม ติดตาม ระดับความเสี่ยงโดยรวมของ
องคกรได โดยรวมถึง 

6.2.1  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  
6.2.2  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)  
6.2.3  ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operation Risk) 
6.2.4  ความเสี่ยงดานกฎหมาย (Legal Risk) 
6.2.5  ความเสี่ยงดานช่ือเสียง (Reputation Risk) 

6.3 การจัดทําแผนฉุกเฉินหรือแผนรองรบัการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 
(Business Continuity Planning: BCP)  

6.4 แนวทางการติดตามและประเมินผล และแนวทางการทดสอบแผน BCP  
(7)  ระบบการควบคุมภายใน รวมถึง   

7.1  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
7.2  แนวทางการใชบริการจากผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น (Outsourcing) 

และรายละเอียดของผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น (เชน ผูถือหุน ฐานะทางการเงิน ความรบัผิดชอบ 
ตอการใหบรกิาร เปนตน)  

(8)  ผลการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) และประเมินความเสี่ยงใน 
การใหบริการ 

(9)  นโยบายและมาตรการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซึง่ไมนอยกวาหลักเกณฑทีส่ํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) กําหนด 

(10)  รายละเอียดเพิม่เติมเฉพาะสําหรับธุรกิจบรกิารการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
ตามบัญชี ข (รายละเอียดตามแนบ) 

  ขาพเจาขอรบัรองวา หากเอกสารหรือหลกัฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน หรอืมิได
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดแลว 
ขาพเจาจะดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือครบถวน แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับจากที่ไดรบัคําสั่ง 
จากธนาคารแหงประเทศไทย  และเมื่อไดรบัการข้ึนทะเบียนแลว ตกลงจะปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดข้ึน หรือจะกําหนดในภายหนาทุกประการ  

  ทั้งน้ี  หากไดรับใบข้ึนทะเบียนแลว ขาพเจายินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ
เขาตรวจสอบกจิการไดตามความจําเปนเพือ่ใหมกีารปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดได 
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  ขอรับรองวารายละเอียดขางตนน้ีถูกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจริง 

       ลงนาม.......................................................... 

(                                            ) 

           ผูมีอํานาจลงนาม 

          (ประทับตรา ถามี) 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมเฉพาะสําหรับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี ข (e-Money บัญชี ข) 

1.  รายละเอียดและวิธีการบริหารเงินที่ไดรบัลวงหนาจากผูใชบริการ 

 1.1  ชองทางในการแลกเปลี่ยนเงินสดเปนเงินอเิล็กทรอนิกสของผูใชบริการ 

 1.2  วิธีการบันทึกบัญชี 

 1.3  วิธีการบรหิารเงินที่ยังไมมกีารเรียกเกบ็ การบริหารสภาพคลอง และนโยบาย

การลงทุน 

 1.4  ข้ันตอนและวิธีการชําระเงินระหวางผูใชบริการ ผูใหบรกิาร และรานคา รวมถึง

ผูเกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) 

2.  รายละเอียดการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม) 

 2.1  วิธีการ และการควบคุมการดําเนินการสรางหรือเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงิน

อิเลก็ทรอนิกส  เชน วิธีการบันทึกมลูคาเงินอเิลก็ทรอนิกส หรือการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 2.2  วิธีการเก็บรักษาและจําหนายเงินอิเล็กทรอนิกส  

 2.3  การกําหนดวงเงินของเงินอเิล็กทรอนิกส 

 2.4  การกําหนดอายุของเงินอเิลก็ทรอนิกส 

3  แนวทางการคุมครองผูใชบรกิาร 

 3.1  ขอตกลงหรอืสญัญา ระบุวิธีการ สทิธิ ความรบัผดิชอบ และเงือ่นไขของการใชบริการ 

 3.2  การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกบัขอมูลผูใชบริการ 

 3.3  แนวทางและวิธีการเปดเผยขอมลูใหแกผูใชบริการในเรือ่งตาง ๆ เชน 

 -  เงื่อนไขในการใชบริการ เชน  สถานที่ใชบริการ วงเงิน อายุของเงินอเิล็กทรอนิกส 

การคืนเงิน คาธรรมเนียม เปนตน 

 -  ชองทางการแจงปญหา และแนวทางการแกไขปญหา 

 -  วิธีการ สิทธิ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ในกรณีปญหาตางๆ เชน  

บัตรถูกขโมยหรอืสญูหาย ความผิดพลาดของมลูคาเงินทีบ่ันทึกไว บัตรชํารุด บัตรปลอม การใชบัตร 

โดยไมไดรับอนุญาต เปนตน 

 -  วิธีการตรวจสอบรายการการใชเงินอเิล็กทรอนิกสของผูใชบริการ 

 -  วิธีการแจงขอมลูหรือเงื่อนไขของการใหบริการทีเ่ปลี่ยนแปลงแกผูใชบริการ 

 -  นโยบายในการแลกเปลี่ยนมูลคาของเงินอิเล็กทรอนิกสคืนเปนเงินสด 

 -  คาธรรมเนียมใด ๆ เกี่ยวกับการใชเงินอเิลก็ทรอนิกส 

 -  แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน หรือขอโตแยงเกี่ยวกบัมลูคาของ 

เงินอเิล็กทรอนิกส 
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แบบการขอรับใบอนุญาต  
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  (บัญชี ค) 

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

เรียน  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

ขาพเจา.........................................................................................โดยสะกดเปนภาษา
อังกฤษวา ................................................................................................................. ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
อยูที.่.......................................................................…………………………………………………………………………  
โทรศัพท........................................ โทรสาร......................................... และมสีาขาจํานวน............แหง 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
1.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
2.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
3.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
4.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
5.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 

(หากมีสาขามากกวา 5 แหง ใหแนบรายชื่อและสถานที่ตั้งเพ่ิมเติมมาดวย  ทัง้นี้ สาขา หมายถึง สาํนักงานใด ๆ  
ซ่ึงแยกออกจากสํานักงานใหญของผูใหบริการไปประกอบการอยางใดอยางหนึ่งเก่ียวกับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  
แตไมรวมถึงจุดใหบริการชั่วคราวเพ่ือการดําเนินการใดเปนการเฉพาะ หรือสํานักงาน หรือจุดใหบริการของตัวแทนที่ผูใหบริการแตงตั้ง) 

มีความประสงคที่จะขอรับใบอนุญาต การประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส ที่กําหนดไวในบัญชี ค ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551  (โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาประเภทธุรกิจ
บริการทีป่ระสงคจะขอรบัใบอนุญาต) 

    (1)  การใหบรกิารหักบญัชี (Clearing) 

    (2)  การใหบรกิารชําระดุล (Settlement) 

    (3)  การใหบรกิารชําระเงินทางอเิล็กทรอนิกสผานอปุกรณอยางหน่ึงอยางใดหรือ  
      ผานทางเครือขาย 

    (4)  การใหบรกิารสวิตชช่ิงในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction Switching  
     บัญชี ค) 

    (5)  การใหบรกิารรับชําระเงินแทน 
    (6)  การใหบรกิารเงินอเิล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบรกิารเฉพาะ 
    อยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูขายสินคาหรอืใหบรกิาร 
    หลายราย โดยไมจํากัดสถานที่และไมอยูภายใตระบบการจดัจําหนายและ 
    การใหบริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ค) 

เลขที่ ........... / 25.... 

(ชื่อภาษาไทย) 

(ชื่อภาษาอังกฤษ) 
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บัดน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารและรายละเอียดที่ไดมีการรบัรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ 
ลงนาม มาพรอมแบบการขอรับใบอนุญาต การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอเิลก็ทรอนิกสน้ีดวยแลว 
ดังน้ี 

ก.  รายละเอียด หลักฐาน และขอมูลเก่ียวกับผูใหบริการ 
(1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
(2)  วัตถุประสงคของบริษัทเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิบริการการชําระเงินทาง 

อิเลก็ทรอนิกส 
(3)  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
(4)  สําเนาขอบังคับของบริษัท 
(5)  สําเนาทะเบียนผูถือหุนของบริษัท 
(6)  ช่ือ ประวัติการทํางาน และคุณวุฒิของกรรมการ 
(7)  งบการเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูสอบบญัชีรับอนุญาตลาสุด  

งบการเงินงวด 6 เดือนลาสุด (หากม)ี  และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงิน 
ที่มั่นคงของบริษัท 

ข.  รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
(1)  รายละเอียดเกี่ยวกบัการใหบริการ 

1.1  ช่ือและประเภทการใหบริการ  
1.2  สาระสําคัญ เงื่อนไข และรปูแบบการใหบริการ  
1.3  รายละเอียดข้ันตอน วิธีการในการใหบริการ รวมถึงรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ  

ดังตอไปน้ี 

1.3.1  แผนภาพระบบงาน  
1.3.2  คําอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ และ

เทคโนโลยีที่ใชเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบใหบรกิาร 
1.3.3  แนวทางการเช่ือมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

1.4  ขอบเขตการใหบริการ เชน กลุมผูใชบรกิาร ประเภทสนิคา สถานที ่
ที่ใหบริการ เจาหน้ีซึ่งผูใหบรกิารรับชําระเงินแทน  เปนตน 

1.5  ผูที่เกี่ยวของในการใหบริการ โดยระบุถึงหนาที่ ความรบัผิดชอบ และ 
ความสัมพันธระหวางกัน (ถามี) 

1.6  รายละเอียดการใชบรกิารระบบสารสนเทศจากผูใหบรกิารรายอื่นหรือ 
บุคคลอื่น (Outsourcing) โดยระบุระยะเวลา ขอบเขตการใชบริการ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของในการใหบรกิาร 

(2)  นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ  
ซึ่งอยางนอยตองมมีาตรฐานตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

(3)  โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใหบรกิาร หนวยงาน หรือ
เจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบ 

(4)  นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบรกิารการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส 
ในระยะเวลา 3 ป โดยรวมถึงเงินลงทุน รายได คาใชจาย ปรมิาณธุรกรรม และบรกิารทีจ่ะเพิ่มเติม เปนตน 
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(5)  แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรบัการประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส 

(6)  แนวทางการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management: BCM) โดยผูใหบรกิารควรกําหนดรายละเอยีดการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจใหเหมาะสม
กับประเภทและความซบัซอนของธุรกจิตนเอง ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 

6.1  การกําหนดแนวนโยบายการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 
6.2  การระบุและประเมินความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงระบบการบรหิารและจัดการ 

ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ทีส่ามารถบงช้ีและสามารถวัด ควบคุม ติดตาม ระดับความเสี่ยงโดยรวมขององคกร
ได โดยรวมถึง 

6.2.1  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  
6.2.2  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)  
6.2.3  ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operation Risk) 
6.2.4  ความเสี่ยงดานกฎหมาย (Legal Risk) 
6.2.5  ความเสี่ยงดานช่ือเสียง (Reputation Risk) 

6.3  การจัดทําแผนฉุกเฉินหรือแผนรองรบัการดําเนินธุรกจิอยางตอเน่ือง 
(Business Continuity Planning: BCP)  

6.4  แนวทางการติดตามและประเมินผล  และแนวทางการทดสอบแผน BCP  
(7)  ระบบการควบคุมภายใน รวมถึง   

7.1  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
7.2  แนวทางการใชบริการจากผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น (Outsourcing)  

และรายละเอียดของผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น (เชน ผูถือหุน ฐานะทางการเงิน ความรบัผิดชอบตอ 
การใหบริการ เปนตน) 

 (8)  ผลการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) และประเมินความเสี่ยง 
ในการใหบริการ  

 (9) นโยบายและมาตรการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซึ่งไมนอยกวาหลักเกณฑทีส่ํานักงานปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ปปง.) กําหนด 

(10)  รายละเอียดเพิม่เติมเฉพาะสําหรับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
ตามบัญชี ค  (รายละเอียดตามแนบ) 

  ขาพเจาขอรบัรองวา หากเอกสารหรือหลกัฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน หรอื 
มิไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดแลว 
ขาพเจาจะรบีดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือครบถวน แลวแตกรณี ตามที่ไดรับคําสั่งจากธนาคารแหง
ประเทศไทยภายในเวลาทีก่ําหนด และเมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ขาพเจาตกลงจะปฏิบัติตามเงือ่นไขที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดข้ึน หรือจะกําหนดในภายหนาทุกประการ 

  ทั้งน้ี  หากไดรับใบอนุญาตแลว ขาพเจายินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ 
เขาตรวจสอบกจิการไดตามความจําเปนเพ่ือใหมกีารปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดได 
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  ขอรับรองวารายละเอียดขางตนน้ีถูกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจริง 

ลงนาม.......................................................... 

(                                            ) 

           ผูมีอํานาจลงนาม 

          (ประทับตรา ถามี) 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมเฉพาะสําหรับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี ค 

1.  การใหบรกิารเงินอเิลก็ทรอนิกสตามบญัชี ค  (e-Money บัญชี ค) 

1.1  รายละเอียดและวิธีการบริหารเงินที่ไดรบัลวงหนาจากผูใชบริการ 

 1.1.1  ชองทางในการแลกเปลี่ยนเงินสดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบรกิาร 

 1.1.2  วิธีการบันทึกบัญชี 

 1.1.3  วิธีการบริหารเงินที่ยังไมมกีารเรียกเกบ็ การบรหิารสภาพคลอง และนโยบาย

การลงทุน 

 1.1.4  ข้ันตอนและวิธีการชําระเงินระหวางผูใชบริการ ผูใหบริการ และรานคา รวมถึง

ผูเกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) 

1.2  รายละเอียดการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม) 

 1.2.1  วิธีการ และการควบคุมการดําเนินการสรางหรือเปลีย่นแปลงมูลคาของ 

เงินอเิล็กทรอนิกส เชน  วิธีการบันทกึมูลคาเงินอเิลก็ทรอนิกส หรือการเติมเงินอเิล็กทรอนิกส เปนตน 

 1.2.2  วิธีการเกบ็รักษาและจําหนายเงินอิเล็กทรอนิกส  

 1.2.3  การกําหนดวงเงินของเงินอเิล็กทรอนิกส 

 1.2.4  การกําหนดอายุของเงินอเิลก็ทรอนิกส 

1.3  แนวทางการคุมครองผูใชบรกิาร 

 1.3.1  ขอตกลงหรอืสญัญา ระบุวิธีการ สทิธิ ความรับผิดชอบ และเงือ่นไขของการใชบริการ 

 1.3.2  การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกบัขอมลูผูใชบริการ 

 1.3.3  แนวทางและวิธีการเปดเผยขอมูลใหแกผูใชบริการในเรื่องตาง ๆ เชน 

 -  เงื่อนไขในการใชบริการ เชน  สถานที่ใชบริการ วงเงิน อายุของเงินอเิล็กทรอนิกส 

การคืนเงิน คาธรรมเนียม เปนตน 

 -  ชองทางการแจงปญหา และแนวทางการแกไขปญหา 

 -  วิธีการ สิทธิ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ในกรณีปญหาตางๆ เชน  

บัตรถูกขโมยหรอืสญูหาย ความผิดพลาดของมลูคาเงินทีบ่ันทึกไว บัตรชํารุด บัตรปลอม การใชบัตร 

โดยไมไดรับอนุญาต เปนตน 

 -  วิธีการตรวจสอบรายการการใชเงินอเิล็กทรอนิกสของผูใชบริการ 

 -  วิธีการแจงขอมลูหรือเงื่อนไขของการใหบริการทีเ่ปลี่ยนแปลงแกผูใชบริการ 

 -  นโยบายในการแลกเปลี่ยนมูลคาของเงินอิเล็กทรอนิกสคืนเปนเงินสด 

 -  คาธรรมเนียมใด ๆ เกี่ยวกับการใชเงินอเิลก็ทรอนิกส 

 -  แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน หรือขอโตแยงเกี่ยวกับมลูคาของ 

เงินอเิล็กทรอนิกส 
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2.  การใหบรกิารหักบญัชี (Clearing) 

2.1  วัตถุประสงค หลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเขารวมและออกจากระบบของ

ผูใชบริการ  

2.2  ขอตกลง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน ระหวางผูใหบรกิารกบั

ผูใชบริการ 

2.3  มาตรการจัดการความเสี่ยง  เพื่อใหการชําระดุลระหวางผูใชบริการสําเร็จลลุวง 

2.4  จํานวนและรายช่ือผูใชบรกิาร (ถาม)ี  

3.  การใหบรกิารชําระดุล (Settlement)  

3.1  วัตถุประสงค หลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเขารวมและออกจากระบบของ

ผูใชบริการ  

3.2  ขอตกลง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน ระหวางผูใหบรกิารกบั

ผูใชบริการ 

3.3  หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดผลสิ้นสุดสมบรูณของการโอนเงิน (Finality) ซึ่งผูรับ

สามารถใชเงินไดทันทีโดยปราศจากเงือ่นไข และไมสามารถเพิกถอนได (Irrevocable) 

3.4  จํานวนและรายช่ือผูใชบรกิาร (ถาม)ี  

4.  การใหบรกิารสวิตชช่ิงในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction switching บัญชี ค)  

4.1  วัตถุประสงค หลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเขารวมและออกจากระบบของ

ผูใชบริการ  

4.2  ขอตกลง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน ระหวางผูใหบรกิารกบั

ผูใชบริการ 

4.3  จํานวนและรายช่ือผูใชบรกิาร (ถาม)ี  

5.  การใหบรกิารรับชําระเงินแทน 

แนวทางการคุมครองผูใชบริการ 

5.1  ขอตกลงกับผูใชบรกิาร โดยมรีายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ

ของผูใหบรกิารตอผูใชบรกิาร   

5.2  การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกบัขอมูลผูใชบริการ 

5.3  กําหนดผลสิ้นสุดของการชําระเงินเมือ่ผูใชบริการไดชําระเงินใหกบัผูใหบริการแลว

หน้า  172สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

แบบการขอรับใบแทน  
กรณีที่ใบรบัแจง ใบรบัการข้ึนทะเบียน หรือใบอนุญาต การประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ 

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

เรียน  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

ขาพเจา.........................................................................................โดยสะกดเปนภาษา
อังกฤษวา ................................................................................................................. ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
อยูที.่.......................................................................…………………………………………………………………………  
โทรศัพท........................................ โทรสาร.........................................  

มีความประสงคที่จะขอรับใบแทน กรณีที่ใบรบัแจง ใบรับการข้ึนทะเบียน หรือใบอนุญาต 

ที่เคยไดรับ เกิด   สูญหาย   ถูกทําลาย หรือ   ชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ในการประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสกรณีดังตอไปน้ี 

    ใบรับแจง (บัญชี ก)  การประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา
หรือรับบรกิารเฉพาะอยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูขายสินคาหรือใหบริการเพียงรายเดียว  
ที่กําหนดไวในบัญชี ก (e-Money บัญชี ก)  เลขที่ ............................... ลงวันที่ .............................. 

    ใบรับขึ้นทะเบียน (บัญชี ข)  เลขที่ ............................... ลงวันที่ .............................. 

    (1)  การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต (Credit card network) 

        (2)  การใหบริการเครือขายอีดีซี (EDC network) 

        (3)  การใหบริการสวิตชช่ิงในการชําระเงินระบบหน่ึงระบบใด (Transaction  
                               Switching บัญชี ข) 

               (4)  การใหบรกิารเงินอเิล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรบับริการเฉพาะ  
  อยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนาจากผูขายสินคาหรือใหบริการ  
  หลายราย ณ สถานที่ที่อยูภายใตระบบการจัดจําหนายและการใหบริการ   
  เดียวกัน (e-Money บัญชี ข) 

    ใบอนุญาต (บัญชี ค)  เลขที่ ............................... ลงวันที่ .............................. 

     (1)  การใหบรกิารหักบญัชี (Clearing) 

     (2)  การใหบรกิารชําระดุล (Settlement) 

     (3)  การใหบรกิารชําระเงินทางอเิล็กทรอนิกสผานอปุกรณอยางหน่ึง   
             อยางใดหรือผานทางเครือขาย 

     (4)  การใหบรกิารสวิตชช่ิงในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction  
         Switching บัญชี ค) 

     (5)  การใหบรกิารรับชําระเงินแทน 

(ชื่อภาษาไทย) 

(ชื่อภาษาอังกฤษ) 

เลขที่ ........... / 25.... 
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     (6)  การใหบรกิารเงินอเิล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบรกิาร                
         เฉพาะอยางตามรายการทีก่ําหนดไวลวงหนา จากผูขายสินคาหรอื 
         ใหบริการหลายราย โดยไมจํากัดสถานที่และไมอยูภายใตระบบ 
                 การจัดจําหนายและการใหบรกิารเดียวกัน (e-Money บัญชี ค) 

ลงนาม.......................................................... 

(                                            ) 

           ผูมีอํานาจลงนาม 

          (ประทับตรา ถามี) 
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แบบหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ กรรมการหรือ 
ผู้ซึ่งมีอ านาจจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
ชื่อ/บริษัท…………………………………. 

ที่   (ถ้ามี)                                                                                              

วันที่……………………………… 

เรียน  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

□   บุคคลธรรมดา 
ข้าพเจ้า ......................................................... ขอรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามนัยมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

□   นิติบุคคล 
 ข้าพเจ้า/บริษัท ได้ตรวจสอบรายละเอียดประวัติของกรรมการ หรือผู้มีอ านาจในการ
จัดการ ของผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  
 1. ชื่อ…………………………………………………………..……… ต าแหน่ง ……………...........……… 
 2. ชื่อ............................................................................ ต าแหน่ง ................................... 
 ข้าพเจ้า/บริษัท ขอรับรองคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามนัยมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว 

             ขอแสดงความนับถือ 
  
  
  
     ลงชื่อ ……………………………………ผู้มีอ านาจลงนาม 
           (………………………………………) 
                       ต าแหน่ง 
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รายงานการเปดิส านักงานสาขาแหง่ใหม ่หรือยา้ย หรือปดิส านักงานสาขา
รหสัสถาบนั

...........................................................................................
ชือ่ผู้ใหบ้ริการ  

...........................................................................................
ประเภทบญัชี

...........................................................................................
ประเภทการใหบ้ริการ

...........................................................................................
งวดไตรมาสที่

............................................. จากวันที.่......................................สิน้สดุวันที่ .....................................................................
จ านวนสาขาทัง้หมด ณ สิน้ไตรมาส

........................................................................................... แหง่

วันทีเ่ริ่มด าเนินการ
สถานทีต่ัง้

วันทีเ่ริ่มด าเนินการ
สถานทีต่ัง้

วันทีเ่ริ่มด าเนินการ
สถานทีต่ัง้

จงัหวัด
รหสัจงัหวัด

เปดิส านักงานสาขา
ยา้ยส านักงานสาขา

ปดิส านักงานสาขา
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ชื่อรายงาน รายงานการเปิดส านักงานสาขาแหง่ใหม ่หรือย้าย หรือปิดส านักงานสาขา
ความถ่ีในการสง่รายงาน รายไตรมาส
ก าหนดสง่ ภายใน 30 วันนับจากวันส้ินไตรมาส
ค าอธิบาย "ส านักงานสาขา" หมายถึง สาขาทีใ่หบ้ริการช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบธุรกจิบริการ

การช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ ทัง้นี้ส านักงานสาขาไมร่วมถึง จุดใหบ้ริการชั่วคราวหรือส านักงานหรือ
จุดใหบ้ริการของตัวแทนทีผู้่ใหบ้ริการแต่งต้ัง
"รหัสสถาบัน" หมายความว่า รหสัสถาบันของผู้ใหบ้ริการทีร่ายงานข้อมลูโดยใหใ้ช้รหสัสถาบัน
ตามที ่ธปท. ก าหนด
"ชื่อผู้ให้บริการ" หมายความว่า ชื่อผู้ใหบ้ริการทีร่ายงานข้อมลู
"ประเภทบัญช"ี หมายความว่า ประเภทบัญชีของผู้ใหบ้ริการทีป่ระกอบธุรกจิตามพระราชกฤษฎกีา
ว่าด้วยการควบคุมธุรกจิบริการการช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์
"ประเภทการให้บริการ" หมายความว่า บริการทีผู้่ใหบ้ริการประกอบธุรกจิตามพระราชกฤษฎกีา
ว่าด้วยการควบคุมธุรกจิบริการการช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ เช่น การโอนเงิน การรับช าระเงินแทน 
เป็นต้น
"งวดไตรมาส" หมายความว่า งวดไตรมาสของข้อมลูทีร่ายงาน
"จากวันที่" หมายความว่า วันทีเ่ร่ิมไตรมาสทีร่ายงานข้อมลู
"สิ้นสดุวันที่" หมายความว่า วันทีส้ิ่นสุดของไตรมาสทีร่ายงานข้อมลู
"จ านวนสาขาทัง้หมด" หมายความว่า จ านวนสาขาทัง้หมดทีเ่ปิดใหบ้ริการ ณ ส้ินไตรมาส
"จงัหวัด" หมายความว่า จังหวัดทีเ่ป็นทีต้ั่งของสถานทีท่ีใ่หบ้ริการ
"รหัสจงัหวัด" หมายความว่า รหสัของจังหวัดทีเ่ป็นทีต้ั่งของสถานทีท่ีใ่หบ้ริการ
"วันทีเ่ริ่มด าเนินการ" หมายความว่า วันทีเ่ร่ิม เปิด/ย้าย/ปิด ส านักงานสาขา
"สถานทีต่ั้ง" หมายความว่า สถานทีต้ั่ง (ทีอ่ยู่) ของส านักงานสาขาทีม่กีารเปิด/ย้าย/ปิด

ค าอธิบายรายงาน
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง

สำหรับผูประกอบธุรกิจใหบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐



 

 

ชื่อกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง 
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เล่ม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๖๗ ง / หน้า ๑๐ / วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช้ 
 วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

  

หน้า  179สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง 

สําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกอบมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง  
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณา
ลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง”  หมายความว่า  การดําเนินการที่เก่ียวกับการพิจารณา

ลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีการกระทําที่มีมูลเข้าข่ายเป็นการกระทําผิดที่มีโทษปรับทางปกครอง 

หน้า  180สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

“ผู้ถูกสั่งปรับ”  หมายความว่า  ผู้กระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ที่คณะกรรมการมีคําสั่งปรับ 

“ค่าปรับ”  หมายความว่า  เงินค่าปรับทางปกครองที่คณะกรรมการกําหนดให้ผู้กระทําการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ชําระให้แก่คณะกรรมการ 

ข้อ ๕ ในการพิจารณาและมีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง  และการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่ง
ดังกล่าว  นอกจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ีให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม   

ข้อ ๖ การแจ้งข้อกล่าวหา  การแจ้งกําหนดนัด  การแจ้งคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง  หรือ
การอย่างอื่นให้กระทําเป็นหนังสือ 

ข้อ ๗ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือผู้ให้บริการได้แสดงความจํานงให้แจ้งด้วยวิธีอื่น   
การแจ้งข้อกล่าวหา  การแจ้งกําหนดนัด  การแจ้งคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง  หรือการอย่างอื่น  จะใช้วิธีส่ง
ทางโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีอื่นตามที่ผู้ให้บริการได้แจ้งความจํานงไว้ก็ได้  แต่ต้องมี
หลักฐานการส่ง  และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งให้แก่ผู้ให้บริการในทันทีที่อาจกระทําได้  ในกรณีนี้ให้ถือว่า 
ผู้ให้บริการได้รับแจ้งตามวัน  เวลาที่ปรากฏในหลักฐานการส่งโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีอื่นนั้น  
เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น 

หมวด  ๒ 
การพิจารณาและการมีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 

 
 

ข้อ ๘ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาในเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาใดมีการกระทําที่มีมูลควรจะได้รับโทษปรับทางปกครอง  ให้รายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตามความในหมวดน้ีต่อไป 

ส่วนที่  ๑ 
การพิจารณาทางปกครอง 

 
 

ข้อ ๙ การพิจารณาทางปกครองให้รวมถึงการดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจําเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
(๒) การรับฟังพยานหลักฐาน  คําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา  ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการ  หรือพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่พนักงานเจ้าหน้าที่  คณะกรรมการ  หรือผู้ถูกกล่าวหา
กล่าวอ้าง 

หน้า  181สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) การขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากพยานบุคคล  หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
(๔) การขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
(๕) การออกไปตรวจสถานที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการพิสูจน์

ข้อเท็จจริงและมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 
ข้อ ๑๐ เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  หากพิจารณาเห็นว่าผู้ถูก

กล่าวหาไม่ได้กระทําผิดให้คณะกรรมการมีคําส่ังยกข้อกล่าวหา  แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ามีมูลที่ผู้ถูกกล่าวหา
ควรจะได้รับโทษปรับทางปกครอง  ให้คณะกรรมการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพ่ือโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตน 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณา   
ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมและรายงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาต่อไป 

เมื่อได้รับแจ้งข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

สิทธิยื่นคําชี้แจงตามวรรคสามมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้  เว้นแต่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น 

(๑) เม่ือมีความจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๒) เม่ือเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาเองได้ให้ไว้ในคําชี้แจงหรือในการให้ถ้อยคําต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

(๓) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ 
ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับข้อ  ๗  ในการแจ้งข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการแจ้งคําสั่งโดยทําเป็น

หนังสือโดยมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา 
(๒) การกระทําทั้งหลายท่ีเข้าข่ายเป็นความผิดที่มีโทษปรับทางปกครอง  พร้อมทั้งข้อเท็จจริง

หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว 
(๓) บทบัญญัติ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืน   
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

หน้า  182สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ เม่ือคณะกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน
กําหนดเวลา  ตามข้อ  ๑๐  วรรคสาม  หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรปฏิบัติตามวรรคสี่   
ให้คณะกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานประกอบกับคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  (ถ้ามี)  ถ้าเห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาไม่ได้กระทําผิด  ให้คณะกรรมการมีคําสั่งยกข้อกล่าวหา  แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด   
ให้พิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองแล้วมีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองต่อไป 

ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว 
ข้อ ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่งจึงจะเป็น

องค์ประชุม 
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  

ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อพิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครอง  ถ้าปรากฏว่าคะแนน
เสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมอาจออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ส่วนที่  ๒ 
การกําหนดลงโทษปรับทางปกครอง 

 
 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาโทษปรับทางปกครองที่จะใช้กับผู้ถูกกล่าวหา  คณะกรรมการต้อง
คํานึงถึงปัจจัย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความผิดเกิดขึ้นโดยความจงใจ  หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือขาดความ
ระมัดระวังตามสมควร 

(๒) ประโยชน์ที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําผิดหรือบุคคลอ่ืนได้รับหรือจะ
ได้รับจากการกระทํานั้น 

(๓) ความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทํานั้น 
(๔) ระดับโทษปรับทางปกครองที่เคยใช้กับผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืนในความผิดทํานองเดียวกัน  (ถ้ามี) 
(๕) ประวัติการถูกลงโทษทางปกครองของผู้ถูกกล่าวหา  หรือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็น 

นิติบุคคล  ให้หมายความรวมถึงประวัติการถูกลงโทษปรับทางปกครองของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ 
การกระทําของนิติบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้น 

(๖) ข้อเท็จจริงอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่  ๓ 

คําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 
 

 

ข้อ ๑๕ คําสั่งลงโทษปรับทางปกครองให้ทําเป็นหนังสือระบุ  วัน  เดือน  ปี  ที่ทําคําสั่ง   
โทษปรับทางปกครองท่ีลง  รวมทั้งชื่อ  ลายมือชื่อประธานกรรมการ   
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๖ คําสั่งลงโทษปรับทางปกครองต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย  และเหตุผลนั้นอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย 

(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ 
(๒) ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง 
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไมจ่ําเป็นต้องระบุอีก 
(๒) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
(๓) เป็นกรณีเร่งด่วน  แต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้ถูกลงโทษร้องขอ

คําสั่งลงโทษปรับทางปกครองให้ใช้ตามแบบ  ทปค.  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ  ๑๗  การออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง  คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ผู้ถูกลงโทษ

ดําเนินการใด ๆ  เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ 
ข้อ ๑๘ คําสั่งลงโทษปรับทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อผู้ถูกลงโทษตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง

เป็นต้นไป 
ส่วนที่  ๔ 

การอุทธรณ์ 
 

 

ข้อ ๑๙ การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง 

ส่วนที่  ๕ 
การบังคับโทษปรับทางปกครอง 

 
 

ข้อ ๒๐ เม่ือถึงกําหนดให้ชําระค่าปรับตามคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองแล้วไม่มีการชําระโดย
ถูกต้องครบถ้วน  ให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกส่ังปรับ
ชําระภายในเวลาที่กําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  หนังสือแจ้งเตือนให้ชําระค่าปรับทางปกครองให้ใช้
ตามแบบ  ทปค.  ๒  ท้ายประกาศนี้ 

เม่ือครบกําหนดเวลาให้นําเงินมาชําระตามหนังสือแจ้งเตือนแล้ว  ถ้าผู้ถูกสั่งปรับไม่ชําระหรือ
ชําระค่าปรับไม่ครบถ้วน  ให้คณะกรรมการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  เพื่อบังคับชําระค่าปรับทางปกครอง 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๑ บรรดาการดําเนินการเพื่อลงโทษปรับทางปกครองใดที่ได้ดําเนินการไปแล้วตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง
สําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้ดําเนินการต่อไปตาม
ประกาศฉบับดังกล่าวจนเสร็จสิ้น  เว้นแต่การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษปรับทางปกครองและการบังคับโทษปรับ
ทางปกครอง 

ข้อ ๒๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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แบบ ทปค. ๑ 

 
 

คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
ที่ …. / …. 

เรื่อง โทษปรบัทางปกครอง 
………………………………..… 

 
ด้วยปรากฏข้อเท็จจริง ว่า…... . ( ช่ือผู้ถูกสั่ งปรับ ) .…………มีการกระทํา (สรุปข้อเท็จจริง 

ของการกระทําที่เป็นความผิดโดยย่อ)…………..อันเป็นความผิดตามมาตรา………..…..แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  พ .ศ . ๒๕๔๔  ป ร ะ ก อบ กั บ  ม า ต ร า….…….แห่ ง พ ร ะ ร า ช ก ฤษ ฎี ก า ว่ า ด้ ว ย 
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ…….. แห่งประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เรื่อง………...) และ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (…………) 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ .  ๒๕๔๔ และ ข้อ………...………...……….…..แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ . . . . . คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมติที่ประชุม 
ครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ ..........เดือน...................... พ.ศ. .... จึงมีคําสั่งปรับทางปกครอง...........(ช่ือผู้ถูกสั่งปรับ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ป็ น จํ า น วน เ งิ น…………….บาท  (………..……………) ทั้ ง น้ี  ใ ห้ นํ า เ งิ น ค่ า ป รั บ ไ ป ชํ า ร ะ 
ณ…………………..…..…………ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งปรับไม่เห็นด้วยกับคําสั่งน้ีให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน      
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้  

 
 

สั่ง ณ วันที่ .. เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 
 

  (ลงช่ือ) 
(................................................) 

  ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    

 
 
 
 
 
หมายเหตุ เพ่ือความสะดวกในการชําระค่าปรับทางปกครอง ขอให้ผู้ถูกสั่งปรับนําคําสั่งฉบับน้ีไปแสดงด้วย 
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แบบ ทปค. ๒ 

 
 
ที่………../…………..  สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 …………………………………....................................... 

 
    วันที ่………………………...................... 
 

เรื่อง แจ้งเตือนให้ชําระค่าปรับทางปกครอง 
 
เรียน ……………………………………… 
 
อ้างถึง คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ที่ …../…… ลงวันที่ …………………………….….................. 
          เรื่อง โทษปรับทางปกครอง 
 

ตามคําสั่ งที่ อ้างถึง คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีคําสั่ งลงโทษปรับ 
ทางปกครองแก่ท่านซึ่งกระทําการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามมาตรา…….. อันเป็นความผิดตามมาตรา…….…  
แห่ งพระราชบัญญั ติ ว่ า ด้วย ธุรกรรมทางอิ เล็ กทรอนิกส์  พ .ศ . ๒๕๔๔  ประกอบกับ  มาตรา….……. 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ……... 
แ ห่ ง ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ธุ ร ก ร ร ม ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( เ รื่ อ ง ….) แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (….) และสั่งให้ท่านไปชําระค่าปรับทางปกครอง เป็นเงินจํานวน ………….………..บาท 
(…………………….)  ณ ………............................................ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง นั้น 

บัดน้ี ได้ล่วงเลยกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านนําเงินค่าปรับทางปกครอง 
ตามจํานวนดังกล่าวข้างต้นไปชําระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ไ ด้รับหนังสือน้ี หากพ้นกําหนดน้ีแล้ว  
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับชําระค่าปรับทางปกครอง
ดังกล่าวต่อไป 

จึงแจ้งมาเพ่ือให้ดําเนินการให้เรียบร้อย 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(……………………………….) 

                                                  หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
โทร. ………………….. 
 
หมายเหตุ เพ่ือความสะดวกในการชําระค่าปรับทางปกครอง ขอให้ท่านนําหนังสือเตือนฉบับน้ีไปแสดงด้วย 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับ

ผูประกอบธุรกิจใหบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๕๔



 
 
ชื่อกฎหมาย  

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาลงโทษปรับ
ทางปกครองสาํหรับผูประกอบธรุกิจใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๘ / ตอนพิเศษ ๔๗ ง / หนา ๕๕ / วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ 

เร่ิมบังคับใช 
 วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ 
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 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง   

สําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกอบมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีารและเงื่อนไขในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง”  หมายความว่า  การดําเนินการที่เก่ียวกับการพิจารณา

ลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการตามที่ กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาในเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่ามีการกระทําที่มีมูลเข้าข่ายเป็นการกระทําผิดที่มีโทษปรับ 
ทางปกครอง 

“ผู้ถูกสั่งปรับ”   หมายความว่า  ผู้กระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ที่คณะกรรมการมีคําส่ังปรับ 

“ค่าปรับ”  หมายความว่า  เงินค่าปรับทางปกครองที่คณะกรรมการกําหนดให้ผู้กระทําการ 
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ชําระให้แก่คณะกรรมการ 

หน้า  135สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  190สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง   

สําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกอบมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธกีารและเงื่อนไขในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง”  หมายความว่า  การดําเนินการที่เก่ียวกับการพิจารณา

ลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการตามที่ กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาในเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่ามีการกระทําที่มีมูลเข้าข่ายเป็นการกระทําผิดที่มีโทษปรับ 
ทางปกครอง 

“ผู้ถูกสั่งปรับ”   หมายความว่า  ผู้กระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ที่คณะกรรมการมีคําส่ังปรับ 

“ค่าปรับ”  หมายความว่า  เงินค่าปรับทางปกครองที่คณะกรรมการกําหนดให้ผู้กระทําการ 
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ชําระให้แก่คณะกรรมการ 

หน้า  135สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

“ยึด”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ต่อทรัพย์สินของผู้ถูกสั่งปรับ  เพื่อให้ทรัพย์สินนั้น 
ได้เข้ามาอยู่ในความควบคุมหรือครอบครองของเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครอง 

“อายัด”  หมายความว่า  การสั่งให้ผู้ถูกส่ังปรับและหรือบุคคลภายนอกมิให้จําหน่าย  จ่าย  
โอนหรอืกระทํานิติกรรมใด ๆ  เก่ียวกับทรัพย์สิน  หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้ส่ังอายัดไว้  รวมตลอดถึงการ
ส่ังให้บุคคลภายนอกมิให้นําส่งมอบทรัพย์สิน  หรือชําระหนี้แก่ผู้ถูกสั่งปรับ  แต่ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ชําระหนี้ต่อเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครอง  ณ  ที่ซ่ึงเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองกําหนด 

“การขายทอดตลาด”  หมายความว่า  การนําเอาทรัพย์สินของผู้ถูกสั่งปรับออกขายโดยวิธี
ให้สู้ราคากันโดยเปิดเผย 

“เจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครอง”  หมายความว่า  บุคคลผู้ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย
ให้ดําเนินการบังคับตามคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองหรือคําส่ังอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๕ ในการพิจารณาและมีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง  และการพิจารณาอุทธรณ์คําส่ัง
ดังกล่าว  นอกจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่ที่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้ 

ข้อ ๖ การแจ้งข้อกล่าวหา  การแจ้งกําหนดนัด  การแจ้งคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง   
การแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์  หรือการอย่างอ่ืน  ให้กระทําเป็นหนังสือ 

ข้อ ๗ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือผู้ให้บริการได้แสดงความจํานงให้แจ้งด้วยวิธีอ่ืน   
การแจ้งข้อกล่าวหา  การแจ้งกําหนดนัด  การแจ้งคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง  การแจ้งผลพิจารณา
อุทธรณ์  หรือการอย่างอ่ืน  จะใช้วิธีส่งทางโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีอ่ืนตามที่ 
ผู้ให้บริการได้แจ้งความจํานงไว้ก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานการส่ง  และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งให้แก่ผู้ให้
บริการในทันทีที่อาจกระทําได้  ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้รับแจ้งตามวัน  เวลาที่ปรากฏในหลักฐาน
การส่งโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีอ่ืนนั้น  เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ 
หรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น 

หมวด  ๒ 
การพิจารณาและการมีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง 

 

 

ข้อ ๘ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาใดมีการกระทําที่มีมูลควรจะได้รับโทษปรับทางปกครอง  ให้รายงานต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาตามความในหมวดนี้ต่อไป 

ส่วนที่  ๑ 
การพิจารณาทางปกครอง 

 

 

ข้อ ๙ การพิจารณาทางปกครองให้รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี้ 

หน้า  136สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  191สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจําเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง 

(๒) การรับฟังพยานหลักฐาน  คําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา  ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการ  หรือพยานบุคคลหรือพยานผู้ เชี่ยวชาญที่พนักงานเจ้าหน้าที่   คณะกรรมการ   

หรือผู้ถูกกล่าวหากล่าวอ้าง 

(๓) การขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากพยานบุคคล  หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 

(๔) การขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง 

(๕) การออกไปตรวจสถานที่   

ผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการพิสูจน์

ข้อเท็จจริงและมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๐ เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  หากพิจารณาเห็นว่า 

ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดให้คณะกรรมการมีคําส่ังยกข้อกล่าวหา  แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ามีมูล 

ที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับโทษปรับทางปกครอง  ให้คณะกรรมการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา

ทราบเพื่อโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณา   

ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมและรายงานต่อคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาต่อไป 

เม่ือได้รับแจ้งข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการ

ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

สิทธิยื่นคําช้ีแจงตามวรรคสามมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้  เว้นแต่คณะกรรมการ 

จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 

(๑) เม่ือมีความจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๒) เม่ือเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาเองได้ให้ไว้ในคําช้ีแจงหรือในการให้ถ้อยคําต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ 

(๓) เม่ือโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ 

ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับข้อ  ๗  ในการแจ้งข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการแจ้งคําส่ังโดยทําเป็น

หนังสือโดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา 

(๒) การกระทําทั้งหลายที่เข้าข่ายเป็นความผิดที่มีโทษปรับทางปกครอง  พร้อมทั้งข้อเท็จจริง

หรือพฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกล่าว 

หน้า  137สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  192สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจําเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง 

(๒) การรับฟังพยานหลักฐาน  คําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา  ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการ  หรือพยานบุคคลหรือพยานผู้ เชี่ยวชาญที่พนักงานเจ้าหน้าที่   คณะกรรมการ   

หรือผู้ถูกกล่าวหากล่าวอ้าง 

(๓) การขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากพยานบุคคล  หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 

(๔) การขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง 

(๕) การออกไปตรวจสถานที่   

ผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการพิสูจน์

ข้อเท็จจริงและมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๐ เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  หากพิจารณาเห็นว่า 

ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดให้คณะกรรมการมีคําส่ังยกข้อกล่าวหา  แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ามีมูล 

ที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับโทษปรับทางปกครอง  ให้คณะกรรมการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา

ทราบเพื่อโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณา   

ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมและรายงานต่อคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาต่อไป 

เม่ือได้รับแจ้งข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการ

ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

สิทธิยื่นคําชี้แจงตามวรรคสามมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้  เว้นแต่คณะกรรมการ 

จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 

(๑) เม่ือมีความจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๒) เม่ือเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกกล่าวหาเองได้ให้ไว้ในคําชี้แจงหรือในการให้ถ้อยคําต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ 

(๓) เม่ือโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ 

ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับข้อ  ๗  ในการแจ้งข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการแจ้งคําส่ังโดยทําเป็น

หนังสือโดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา 

(๒) การกระทําทั้งหลายที่เข้าข่ายเป็นความผิดที่มีโทษปรับทางปกครอง  พร้อมทั้งข้อเท็จจริง

หรือพฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกล่าว 

หน้า  137สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๓) บทบัญญัติ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืน   

ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ข้อ ๑๒ เม่ือคณะกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน

กําหนดเวลาตามข้อ  ๑๐  วรรคสาม  หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรปฏิบัติตามวรรคสี่   

ให้คณะกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานประกอบกับคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  (ถ้ามี)  ถ้าเห็นว่าผู้ถูก

กล่าวหาไม่ได้กระทําผิด  ให้คณะกรรมการมีคําส่ังยกข้อกล่าวหา  แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด  

ให้พิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองแล้วมีคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองต่อไป 

ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่งจึงจะเป็น

องค์ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  

ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อพิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครอง  ถ้าปรากฏว่าคะแนนเสียง

เท่ากันประธานในที่ประชุมอาจออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ส่วนที่  ๒ 
การกําหนดลงโทษปรับทางปกครอง 
 

 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาโทษปรับทางปกครองที่จะใช้กับผู้ถูกกล่าวหา  คณะกรรมการต้อง
คํานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

(๑) ความผิดเกิดขึ้นโดยความจงใจ  หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือขาดความ
ระมัดระวังตามสมควร 

(๒) ประโยชน์ที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระทําผิดหรือบุคคลอ่ืนได้รับ 
หรือจะได้รับจากการกระทํานั้น 

(๓) ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น 
(๔) ระดับโทษปรับทางปกครองที่เคยใช้กับผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืนในความผิดทํานองเดียวกัน  

(ถ้ามี) 
(๕) ประวัติการถูกลงโทษทางปกครองของผู้ถูกกล่าวหา  หรือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็น 

นิติบุคคล  ให้หมายความรวมถึงประวัติการถูกลงโทษปรับทางปกครองของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ 
การกระทําของนิติบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้น 

(๖) ข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   

หน้า  138สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  193สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
คําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง 

 

 

ข้อ ๑๕ คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองให้ทําเป็นหนังสือระบุ  วัน  เดือน  ปี  ที่ทําคําส่ัง   
โทษปรับทางปกครองที่ลง  รวมทั้งชื่อ  ลายมือชื่อประธานกรรมการ 

ข้อ ๑๖ คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย  และเหตุผลนั้นอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ 
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จําเป็นต้องระบุอีก 
(๒) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
(๓) เป็นกรณีเร่งด่วน  แต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้ถูกลงโทษ

ร้องขอ 
คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองให้ใช้ตามแบบ  ทปค.  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๑๗ การออกคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง  คณะกรรมการอาจมีคําส่ังให้ผู้ถูกลงโทษ

ดําเนินการใด ๆ  เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ 
ข้อ ๑๘ คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อผู้ถูกลงโทษตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง  

เป็นต้นไป 

ส่วนที่  ๔ 
การอุทธรณ ์

 

 

ข้อ ๑๙ การอุทธรณ์คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นต่อ
สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว 

ในการยื่นอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ผู้อุทธรณ์อาจยื่นด้วยตนเอง  หรืออาจส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้  และเพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลายื่นอุทธรณ์ในกรณีการยื่นโดยทางไปรษณีย์   
ให้ถือว่าวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไปรษณียากรบนซองหนังสืออุทธรณ์เป็นวันยื่น
อุทธรณ์ 

ข้อ ๒๐ คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  โดยระบุเรื่องอันเป็นเหตุ 
ให้ต้องอุทธรณ์เหตุผลที่เป็นข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองอย่างชัดเจน   
และต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 

หน้า  139สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  194สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
คําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง 

 

 

ข้อ ๑๕ คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองให้ทําเป็นหนังสือระบุ  วัน  เดือน  ปี  ที่ทําคําส่ัง   
โทษปรับทางปกครองที่ลง  รวมทั้งชื่อ  ลายมือชื่อประธานกรรมการ 

ข้อ ๑๖ คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย  และเหตุผลนั้นอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ 
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จําเป็นต้องระบุอีก 
(๒) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
(๓) เป็นกรณีเร่งด่วน  แต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้ถูกลงโทษ

ร้องขอ 
คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองให้ใช้ตามแบบ  ทปค.  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๑๗ การออกคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง  คณะกรรมการอาจมีคําส่ังให้ผู้ถูกลงโทษ

ดําเนินการใด ๆ  เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ 
ข้อ ๑๘ คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อผู้ถูกลงโทษตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง  

เป็นต้นไป 

ส่วนที่  ๔ 
การอุทธรณ ์

 

 

ข้อ ๑๙ การอุทธรณ์คําส่ังลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นต่อ
สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว 

ในการยื่นอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ผู้อุทธรณ์อาจยื่นด้วยตนเอง  หรืออาจส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้  และเพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลายื่นอุทธรณ์ในกรณีการยื่นโดยทางไปรษณีย์   
ให้ถือว่าวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไปรษณียากรบนซองหนังสืออุทธรณ์เป็นวันยื่น
อุทธรณ์ 

ข้อ ๒๐ คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  โดยระบุเรื่องอันเป็นเหตุ 
ให้ต้องอุทธรณ์เหตุผลที่เป็นข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองอย่างชัดเจน   
และต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 

หน้า  139สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

บรรดาเอกสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์ซ่ึงผู้อุทธรณ์เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อ

การพิจารณาอุทธรณ์  ให้ผู้อุทธรณ์แนบเอกสารดังกล่าวพร้อมกับคําอุทธรณ์มาด้วย 

คําอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้แล้ว  อาจถอนเสียในเวลาใดก็ได้ก่อนที่คณะกรรมการจะมีหนังสือแจ้งผล

อุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบและเม่ือมีการถอนคําอุทธรณ์  ให้สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์รายงานให้คณะกรรมการทราบ 

ข้อ ๒๑ การพิจารณาอุทธรณ์  คณะกรรมการจะพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแต่วันที่สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับคําอุทธรณ์ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  

คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด

ดังกล่าว  โดยต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๒๒ ในการพิจารณาอุทธรณ์  คณะกรรมการสามารถพิจารณาทบทวนคําส่ังลงโทษปรับ

ทางปกครองได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  โดยอาจขอให้ ผู้อุทธรณ์หรือสํานักงาน

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อเท็จจริง 

อันเก่ียวกับเรื่องที่อุทธรณ์เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้อุทธรณ์ 

หรือบุคคลใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองตามความเห็นภายในกําหนดเวลาตามข้อ  ๒๑ 

ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง  คณะกรรมการ

อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือคณะบุคคลคณะหนึ่งให้มีหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

พร้อมทั้งเสนอความเห็นในเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ข้อ ๒๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จส้ินแล้ว  ให้สํานักงานคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีหนังสือแจ้งผลคําส่ังอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมด้วยเหตุผล   

รวมทั้งสิทธิในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

ข้อ ๒๕ การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําส่ังลงโทษปรับทางปกครอง   

แต่ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคําขอทุเลาการบังคับดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ก็ได้  โดยชี้แจงเหตุผล 

อันเป็นความจําเป็นเร่งด่วนในการขอทุเลาการบังคับดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  และคําขอนั้นมี

เหตุสมควรอันแท้จริง  จะมีคําส่ังตามที่เห็นสมควรโดยจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ตามที่จําเป็นด้วยก็ได้  

และให้สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 

หน้า  140สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  195สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๕ 
การบังคับโทษปรับทางปกครอง 

 

 

ข้อ ๒๖ เม่ือถึงกําหนดให้ชําระค่าปรับตามคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองแล้วไม่มีการชําระโดย
ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกสั่งปรับชําระภายในเวลา 
ที่กําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  หนังสือแจ้งเตือนให้ชําระค่าปรับทางปกครองให้ใช้ตามแบบ  ทปค.  ๒  
ท้ายประกาศนี้ 

เม่ือครบกําหนดเวลาให้นําเงินมาชําระตามหนังสือแจ้งเตือนแล้ว  ถ้าผู้ถูกส่ังปรับไม่ชําระ 
หรือชําระค่าปรับไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองดําเนินการยึด  หรืออายัด   
และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ถูกส่ังปรับ  เพื่อนํามาชําระค่าปรับ  ทั้งนี้ให้นําประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การรับและจ่ายเงิน 

 

 

ข้อ ๒๗ การรับเงิน  การนําส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงินจากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน  ให้ดําเนินการตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด   

ข้อ ๒๘ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักชําระค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการยึด  
อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินก่อนนํามาชําระเป็นเงินค่าปรับที่ผู้ถูกส่ังปรับต้องชําระ  กรณีที่มีเงินเหลือ
ให้คืนเงินที่เหลือนั้นให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 

 

ข้อ ๒๙ กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมีปัญหา
อ่ืนใดที่มิได้กล่าวไว้ในประกาศนี้  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ  ไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

จุติ  ไกรฤกษ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ส่วนที่  ๕ 
การบังคับโทษปรับทางปกครอง 

 

 

ข้อ ๒๖ เม่ือถึงกําหนดให้ชําระค่าปรับตามคําส่ังลงโทษปรับทางปกครองแล้วไม่มีการชําระโดย
ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองมีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกส่ังปรับชําระภายในเวลา 
ที่กําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  หนังสือแจ้งเตือนให้ชําระค่าปรับทางปกครองให้ใช้ตามแบบ  ทปค.  ๒  
ท้ายประกาศนี้ 

เม่ือครบกําหนดเวลาให้นําเงินมาชําระตามหนังสือแจ้งเตือนแล้ว  ถ้าผู้ถูกส่ังปรับไม่ชําระ 
หรือชําระค่าปรับไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองดําเนินการยึด  หรืออายัด   
และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ถูกสั่งปรับ  เพื่อนํามาชําระค่าปรับ  ทั้งนี้ให้นําประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การรับและจ่ายเงิน 

 

 

ข้อ ๒๗ การรับเงิน  การนําส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงินจากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน  ให้ดําเนินการตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด   

ข้อ ๒๘ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักชําระค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายในการยึด  
อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินก่อนนํามาชําระเป็นเงินค่าปรับที่ผู้ถูกส่ังปรับต้องชําระ  กรณีที่มีเงินเหลือ
ให้คืนเงินที่เหลือนั้นให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 

 

ข้อ ๒๙ กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมีปัญหา
อ่ืนใดที่มิได้กล่าวไว้ในประกาศนี้  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ  ไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

จุติ  ไกรฤกษ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้า  141สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 
แบบ ทปค. ๑ 

 

 
 

คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ …. / …. 

เรื่อง คําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 
………………………………..… 

 
ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า................…..…………มีการกระทํา……………………………………………..

อันเป็นความผิดตามมาตรา………..…..แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบกับ มาตรา….…….แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ……..แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ 
( เรื่อง……………………………….....................................................................................) และ ประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (………………………………………………………………………………………………………………………..………)  

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔   แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ๒๕๔๔ และ ข้อ………...………...……….…..แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงมีคําสั่งปรับทางปกครอง 
.............................................เป็นจํานวนเงิน……………………………….บาท (…………………………………..……………) 
ทั้งนี้ ให้นําเงินค่าปรับไปชําระ ณ……………………..…………ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งปรับไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง โดยยื่นอุทธรณ์ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

  สั่ง ณ วันที่  ..  เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 
 

  (ลงช่ือ) 
  (................................................) 

      ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการชําระค่าปรับทางปกครอง ขอให้ผู้ถูกสั่งปรับนําคําสั่งฉบับน้ีไปแสดงด้วย 
 
 

หน้า  142สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  197สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

 

- ๒ -

 

แบบ ทปค. ๒ 

 
 
 
ที่………../…………..                           สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
         …………………………………........................................... 

 
     วันที ่……………………… 
 

เรื่อง แจ้งเตือนให้ชําระค่าปรับทางปกครอง 
 
เรียน ……………………………………… 
 
อ้างถึง คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์ที…่../…… ลงวันที่…………………………….… 
          เรื่อง คําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 
 

ตามคําสั่งที่ อ้างถึง คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีคําสั่งลงโทษปรับ 
ทางปกครองแก่ท่านซึ่งกระทําการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามมาตรา……..อันเป็นความผิดตามมาตรา…….…  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับ มาตรา….…….แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ……...  
แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เรื่อง…………………………) และ ประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (………………………….) และสั่ งให้ท่านไปชําระค่าปรับทางปกครอง เป็นเงินจํานวน 
………….………..บ าท  (………………………….) ณ ………............................................ภ า ย ใ นส ามสิ บ วั นนั บ แ ต่ 
วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง นั้น 

บัดน้ี  ได้ล่วงเลยกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  จึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านนําเงินค่าปรับทางปกครอง
ตามจํานวนดังกล่าวข้างต้นไปชําระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ หากพ้นกําหนดนี้แล้ว 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการยึด อายัดทรัพย์สินของท่าน เพ่ือชําระค่าปรับ 
ทางปกครองต่อไป 
 

จึงแจ้งมาเพื่อให้ดําเนินการให้เรียบร้อย 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
       (……………………………….) 

           เจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครอง 
 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
โทร. ………………….. 
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการชําระค่าปรับทางปกครอง ขอให้ท่านนําหนังสือเตือนฉบับน้ีไปแสดงด้วย 

หน้า  143สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  198สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

 

- ๒ -

 

แบบ ทปค. ๒ 

 
 
 
ที่………../…………..                           สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
         …………………………………........................................... 

 
     วันที ่……………………… 
 

เรื่อง แจ้งเตือนให้ชําระค่าปรับทางปกครอง 
 
เรียน ……………………………………… 
 
อ้างถึง คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์ที…่../…… ลงวันที่…………………………….… 
          เรื่อง คําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 
 

ตามคําสั่งที่ อ้างถึง คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีคําสั่งลงโทษปรับ 
ทางปกครองแก่ท่านซึ่งกระทําการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามมาตรา……..อันเป็นความผิดตามมาตรา…….…  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับ มาตรา….…….แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ……...  
แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เรื่อง…………………………) และ ประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (………………………….) และสั่ งให้ท่านไปชําระค่าปรับทางปกครอง เป็นเงินจํานวน 
………….………..บ าท  (………………………….) ณ ………............................................ภ า ย ใ นส ามสิ บ วั นนั บ แ ต่ 
วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง นั้น 

บัดนี้  ได้ล่วงเลยกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  จึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านนําเงินค่าปรับทางปกครอง
ตามจํานวนดังกล่าวข้างต้นไปชําระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือน้ี หากพ้นกําหนดนี้แล้ว 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการยึด อายัดทรัพย์สินของท่าน เพ่ือชําระค่าปรับ 
ทางปกครองต่อไป 
 

จึงแจ้งมาเพื่อให้ดําเนินการให้เรียบร้อย 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
       (……………………………….) 

           เจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครอง 
 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
โทร. ………………….. 
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการชําระค่าปรับทางปกครอง ขอให้ท่านนําหนังสือเตือนฉบับน้ีไปแสดงด้วย 

หน้า  143สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. ๓/๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขวาดวยการควบคุม

ดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส



ชื่อกฎหมาย  

 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๓/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 เล่ม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๙๗ ง / หน้า ๓๓ / วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

เริ่มบังคับใช้ 

 วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

 

หน้า  200สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่  สนส.  ๓/๒๕๕๙ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

๑. เหตุผลในการออกประกาศ 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้เกิดความม่ันคงทางการเงินและการพาณิชย์  เกิดความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชน 

๒. อํานาจตามกฎหมาย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล

ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และข้อ  ๑๗  และข้อ  ๒๓  แห่งประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.)  จึงได้กําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๓. ประกาศที่ยกเลิก 
ให้ยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ที่  สรข.  ๒/๒๕๕๒  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไข  ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๒   

๔. ขอบเขตการบังคับใช้ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ

บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

๕. เนื้อหา 
๕.๑ ในประกาศฉบับนี้ 
 “ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบด้วยธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ  (บัญชี  ก)  ธุรกิจบริการท่ีต้อง
ขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ  (บัญชี  ข)  และธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ  (บัญชี  ค)   
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 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 “ธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ก)  ได้แก่  การให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กําหนดไว้ล่วงหน้า  จากผู้ขายสินค้า
หรือให้บริการเพียงรายเดียว  ทั้งนี้  เว้นแต่การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จํากัดเพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผู้บริโภคโดยมิได้แสวงหากําไรจากการออกบัตร  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Money  บัญชี  ก) 

 “ธุรกิจบริการที่ต้องขอข้ึนทะเบียนก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ข)  ได้แก่ 
 (๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต  (Credit  Card  Network) 
 (๒) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี  (EDC  Network) 
 (๓) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินระบบหน่ึงระบบใด  (Transaction  Switching  

บัญชี  ข) 
 (๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าและหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการ

ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย  ณ  สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจําหน่าย
และการให้บริการเดียวกัน  (e-Money  บัญชี  ข) 

 “ธุรกิจบรกิารที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ค)  ได้แก่ 
 (๑) การให้บริการหักบัญชี  (Clearing) 
 (๒) การให้บริการชําระดุล  (Settlement) 
 (๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือผ่าน

ทางเครือข่าย 
 (๔) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ  (Transaction  Switching  บัญชี  ค) 
 (๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน 
 (๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า  และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง 

ตามรายการที่กําหนดไว้ล่วงหน้า  จากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย  โดยไม่จํากัดสถานที่และไม่อยู่
ภายใต้ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน  (e-Money  บัญชี  ค) 

๕.๒ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  (e-Money) 
 ๕.๒.๑ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องดํารงฐานะ

ทางการเงินและสภาพคล่อง  เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ 
 ๕.๒.๒ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติ

ธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ต้องกันเงินรับล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ใช้บริการแยกไว้ต่างหาก 
จากเงินทุนหมุนเวียนของผู้ให้บริการ  และให้ฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์  หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ณ  เวลาใดเวลาหน่ึงไม่น้อยกว่ายอดคงค้าง 
ของเงินรับล่วงหน้า  โดยเปิดบัญชีแยกต่างหากจากบัญชีเงินฝากอื่น ๆ  ของผู้ให้บริการ  ซึ่งต้องปราศจาก
ภาระผูกพัน  และใช้สําหรับการชําระบัญชีอันเนื่องมาจากการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น   
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 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  สําหรับผู้ให้บริการท่ีเป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ .ศ .  ๒๕๕๑  ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

 ๕.๒.๓ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ต้องดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ  เป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้าง 
ของเงินที่ได้รับล่วงหน้า  ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๘  โดยให้คํานวณ  ณ  วันสิ้นไตรมาส  และจัดทํารายงานส่ง  ธปท.  
ภายใน  ๓๐  วันนับจากวันสิ้นไตรมาส  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการคํานวณและเง่ือนไขที่  ธปท.  กําหนด
ตามแบบรายงานแนบท้ายประกาศนี้ 

  กรณีอัตราส่วนดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ  ๘  ให้  ธปท.  เสนอคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาลงโทษปรับ  และ/หรือจะสั่งการเป็นรายกรณีเพื่อป้องกัน 
ความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและสาธารณชน  หรือเพื่อให้ผู้ให้บริการมีการปรับปรุง 
หรือแก้ไขฐานะทางการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เช่น  การจัดทําแผนแก้ไขฐานะทางการเงิน  การคืนเงิน
รับลว่งหน้าให้แก่ผู้ใช้บริการ  การสั่งพักใช้ใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

  นอกจากน้ี  เพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของผู้ให้บริการให้มีความมั่นคง
ทางการเงินและการพาณิชย์  มีความน่าเชื่อถือ  รวมถึงป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  ธปท.  กําหนด
มาตรการเพ่ือกํากับดูแลเป็นลําดับขั้น  เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วน
กับยอดคงค้างของเงินที่ได้รับล่วงหน้าลดลงโดยลําดับก่อนถึงระดับขั้นต่ําที่กําหนดไว้  ดังนี้ 

  (๑) อัตราส่วนดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ  ๑๒  ผู้ให้บริการต้องมีหนังสือชี้แจง
เหตุผลต่อ  ธปท.  ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขภายใน  ๓๐  วันนับจากวันสิ้นไตรมาส  ทั้งนี้  
ธปท .  อาจสั่งการให้ผู ้ให้บริการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือแก้ไขฐานะและผลการดําเนินงาน   
พร้อมกําหนดเงื่อนไขอ่ืนด้วยก็ได้   

  (๒) อัตราส่วนดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ  ๑๐  ธปท.  จะพิจารณาสั่งการให้ 
ผู้ให้บริการ  จัดทําแผนการปรับปรุงหรือแก้ไขฐานะและผลการดําเนินงาน  และให้ผู้ให้บริการเสนอแผนดังกล่าว
ต่อ  ธปท.  ในเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้  ธปท.  อาจพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมหรือกําหนดหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขอื่น
ไว้ด้วยก็ได้ 

 ๕.๒.๔ ในกรณีที่ผู้ ใ ห้บริการเงินอิ เล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่ มิใช่สถาบันการเงิน 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้าง
ของเงินที่ได้รับล่วงหน้าในอัตราส่วนต่ํากว่าที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๕.๒.๓  เพราะมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษ
อย่างใดอย่างหน่ึง  เช่น  อัตราส่วนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการขยายตัวของเงินรับล่วงหน้าของ
ผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว  โดยผู้ให้บริการยังคงมีฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ดี  ให้ผู้ให้บริการ 
ยื่นขออนุญาตยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เป็นการชั่วคราวต่อ  ธปท.  พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจําเป็น  
โดย  ธปท.  อาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้  หรืออาจพิจารณาอนุญาตโดยกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม 
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 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

เป็นรายกรณีด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ธปท.  จะใช้เวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการนับแต่
วันที่ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน   

 ๕.๒.๕ เ ม่ือผู้ ให้บริการเงินอิ เล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่ มิใช่สถาบันการเงินตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไม่ดําเนินธุรกิจตามปกติเป็นระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี  
ให้  ธปท.  เสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาเพื่อเร่งรัดให้ผู้ให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ดําเนินธุรกิจบริการต่อไป  เพื่อดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค  โดยจะพิจารณาดําเนินการ
ตามลําดับขั้นกับผู้ให้บริการเป็นรายกรณี  ตั้งแต่  การแจ้งเตือนพร้อมให้จัดทําหนังสือชี้แจงเหตุผล   
ให้จัดทําแผนแก้ไขฐานะทางการเงิน  สั่งคืนเงินรับล่วงหน้าให้แก่ผู้ใช้บริการ  พักใช้ใบอนุญาต   
หรือเพิกถอนใบอนุญาต   

 ๕.๒.๖ ในกรณีมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษที่ทําให้ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
บัญชี  ค  ที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไม่สามารถ
ดําเนินการตามข้อ  ๕.๒.๓  และข้อ  ๕.๒.๕  ได้  ให้ผู้ให้บริการย่ืนขออนุญาตยกเว้นการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์  พร้อมชี้แจงเหตุผล  ความจําเป็นและกําหนดเวลาที่จะดําเนินการแล้วเสร็จต่อ  ธปท.   
และให้  ธปท.  เสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาต่อไป  โดยคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้  หรืออาจพิจารณาอนุญาตโดยกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ไว้เป็นรายกรณีด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ธปท.  และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะใช้เวลาในการพิจารณา 
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน   

๕.๓ การให้บริการชําระดุล  (Settlement)   
 ผู้ให้บริการต้องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับผลสิ้นสุดสมบูรณ์ของการโอนเงิน  

(Finality)  ซึ่งผู้รับสามารถใช้เงินได้ทันทีโดยปราศจากเง่ือนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้  (Irrevocable)  
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ 

๕.๔ การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย 
 ๕.๔.๑ ผู้ให้บริการต้องดํารงฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง  เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ 
 ๕.๔.๒ ผู้ให้บริการต้องออกหลักฐานการชําระเงิน  หรือหลักฐานอื่นใดที่มีข้อความ

ทํานองเดียวกัน  และจัดส่งให้ผู้ใช้บริการตามวิธีการที่ตกลงกับผู้ใช้บริการ   
 เม่ือผู้ให้บริการได้ออกหลักฐานการชําระเงิน  หรือหลักฐานอื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการ 

ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ถือว่าการชําระเงินของผู้ใช้บริการมีผลเสร็จสิ้นสมบูรณ์  เว้นแต่การรับชําระเงินด้วยเช็ค
ให้ถือว่าการชําระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์  เมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน 

๕.๕ การให้บริการรับชําระเงินแทน 
 ๕.๕.๑ ผู้ให้บริการต้องดํารงฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง  เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ 
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 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕.๕.๒ เม่ือได้รับชําระเงินแล้ว  ผู้ให้บริการต้องออกหลักฐานเพื่อแสดงว่าได้รับชําระเงิน
จากผู้ใช้บริการ  ในรูปของใบเสร็จรับเงิน  ใบรับเงิน  ใบรับฝากชําระ  หรือหลักฐานอื่นใด  ที่มีข้อความ
ทํานองเดียวกันและจัดส่งให้ผู้ใช้บริการตามวิธีการที่ตกลงกับผู้ใช้บริการ  โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  
ดังนี้ 

   (๑) ชื่อผู้ให้บริการ  และชื่อเจ้าหนี้ 
   (๒) จํานวนเงินและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ชําระ  โดยอาจระบุ

เป็นชื่อย่อหรือรหัสก็ได้  รวมถึงรายละเอียดที่อ้างอิงถึงผู้ใช้บริการ 
   (๓) วัน  เดือน  ปี  และเวลาที่ออกหลักฐานการรับชําระเงิน   
   เม่ือผู้ให้บริการได้ออกหลักฐานการรับชําระเงินแล้ว  ให้ถือว่าการชําระเงิน 

ของผู้ใช้บริการมีผลเสร็จสิ้นสมบูรณ์  เว้นแต่การรับชําระเงินด้วยเช็คให้ถือว่าการชําระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์  
เมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน 

๕.๖ ในกรณีที่  ธปท.  เห็นสมควร  อาจกําหนดให้ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบทางด้านความม่ันคงปลอดภัยโดยผู้ตรวจสอบอิสระตามรายชื่อที่คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กําหนดด้วยก็ได้ 
๖. บทเฉพาะกาล 

๖.๑ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่ให้บริการก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ต้องดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ 
เป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินที่ได้รับล่วงหน้า  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ภายใน  ๑๘๐  วัน  
นับจากวนัที่ประกาศมีผลใช้บังคับ   

๖.๒ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่ไม่สามารถดําเนินธุรกิจตามปกติเป็นระยะเวลาเกินกว่า  ๑  ปี   
ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ดําเนินธุรกิจภายใน  ๑๘๐  วัน  นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 
๗. วันเริ่มต้นบังคับใช้ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
วิรไท  สันติประภพ 

ผู้ว่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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หลกัเกณฑ ์วิธีการคาํนวณ และเง่ือนไข

ช่ือรายงาน การดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับล่วงหน้า
ความถี่ในการส่ง รายไตรมาส
กําหนดส่ง ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส
คําอธิบาย รายงานน้ีเป็นรายงานการดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับ

ล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ หมายถึง รวมส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับล่วงหนา้ หมายถึง มูลค่าเงินคงค้างท้ังสิ้นท่ีผู้ให้บริการได้รับล่วงหน้า
จากผู้ใช้บริการ ณ สิ้นเดือนท่ีรายงาน
ยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับล่วงหน้าเฉลี่ย 6 เดือน หมายถึง มูลค่าเงินคงค้างท้ังสิ้น
ท่ีผู้ให้บริการได้รับล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการรายเดือน เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับล่วงหน้า หมายถึง ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสุทธิหารด้วยยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับล่วงหน้า จากนั้นนํามาคิดเป็นร้อยละ

                                                          ร้อยละท่ี ธปท. กําหนด

ในการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวให้ใช้ข้อมูลตามงบการเงินของบริษัท ดังนี้
1) ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ ให้ใช้มูลค่าตามบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิจากข้อมูลงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน
2) ยอดคงค้างของเงินท่ีได้รับล่วงหน้า ให้ใช้มูลค่าตามบัญชีของยอดเงินท่ีได้รับล่วงหน้า
รายเดือนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดอืน

   ตัวอย่างวิธีคํานวณ

คําอธิบายรายงาน
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ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สรข. ๑/๒๕๕๒
เรื่อง การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส ตามบัญชี ก

ที่ไมตองแจงใหทราบกอนใหบริการ



ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สรข. ๑/๒๕๕๒
เรื่อง การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส ตามบัญชี ก

ที่ไมตองแจงใหทราบกอนใหบริการ

 
 
ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สรข. ๑/๒๕๕๒ เรื่อง การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส 
ตามบัญชี ก ท่ีไมตองแจงใหทราบกอนใหบริการ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๖ / ตอนพิเศษ ๒๒ ง / หนา ๕๗ / วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  180สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  209สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ    ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
ที่  สรข.  ๑/๒๕๕๒ 

เร่ือง  การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี  ก  ที่ไมตองแจงใหทราบกอนใหบริการ 
 

 

๑. เหตุผลในการออกประกาศ 
เพื่อกําหนดประเภทของการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงใชซ้ือสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยาง

ตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา  จากผูขายสินคาหรือผูใหบริการเพียงรายเดียวที่ไมตองแจงใหทราบ 
กอนใหบริการ   
๒. อํานาจตามกฎหมาย   

อาศัยอํานาจตามความในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิ เล็กทรอนิกส   พ.ศ.  ๒๕๕๑  ธนาคารแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  จึงประกาศกําหนดประเภทของการใหบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกสตามบัญชี  ก  ที่ไมตองแจงใหทราบกอนใหบริการ 

๓. ขอบเขตการบังคับใช 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับกับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส  บัญชี  ก  ตามที่กําหนดไวใน

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

๔. เนื้อหา 
ธนาคารแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ประกาศกําหนดใหการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซ้ือสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยางตามรายการ
ที่กําหนดไวลวงหนา  จากผูขายสินคาหรือผูใหบริการเพียงรายเดียวที่ใชจํากัดเพื่ออํานวยความสะดวก 
แกผูบริโภคโดยไมแสวงหากําไรจากการออกบัตรดังตอไปนี้  เปนธุรกิจบริการที่ไมตองแจงใหทราบ 
กอนใหบริการ   

๔.๑ เงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการเฉพาะอยางอันเปนธุรกิจของตนเอง  
เชน  บัตรโดยสารรถสาธารณะ  บัตรโทรศัพทสาธารณะ  บัตรชําระคาผานทางสาธารณะ   

๔.๒ เงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชเฉพาะชําระคาอาหารและเครื่องด่ืมภายในศูนยอาหาร 

หน้า  181สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  210สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ    ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
ที่  สรข.  ๑/๒๕๕๒ 

เร่ือง  การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี  ก  ที่ไมตองแจงใหทราบกอนใหบริการ 
 

 

๑. เหตุผลในการออกประกาศ 
เพื่อกําหนดประเภทของการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงใชซ้ือสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยาง

ตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา  จากผูขายสินคาหรือผูใหบริการเพียงรายเดียวที่ไมตองแจงใหทราบ 
กอนใหบริการ   
๒. อํานาจตามกฎหมาย   

อาศัยอํานาจตามความในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิ เล็กทรอนิกส   พ.ศ.  ๒๕๕๑  ธนาคารแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  จึงประกาศกําหนดประเภทของการใหบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกสตามบัญชี  ก  ที่ไมตองแจงใหทราบกอนใหบริการ 

๓. ขอบเขตการบังคับใช 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับกับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส  บัญชี  ก  ตามที่กําหนดไวใน

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

๔. เนื้อหา 
ธนาคารแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ประกาศกําหนดใหการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซ้ือสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยางตามรายการ
ที่กําหนดไวลวงหนา  จากผูขายสินคาหรือผูใหบริการเพียงรายเดียวท่ีใชจํากัดเพื่ออํานวยความสะดวก 
แกผูบริโภคโดยไมแสวงหากําไรจากการออกบัตรดังตอไปนี้  เปนธุรกิจบริการที่ไมตองแจงใหทราบ 
กอนใหบริการ   

๔.๑ เงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการเฉพาะอยางอันเปนธุรกิจของตนเอง  
เชน  บัตรโดยสารรถสาธารณะ  บัตรโทรศัพทสาธารณะ  บัตรชําระคาผานทางสาธารณะ   

๔.๒ เงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชเฉพาะชําระคาอาหารและเครื่องด่ืมภายในศูนยอาหาร 

หน้า  181สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ    ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

๕. วันเร่ิมตนใชบังคับ 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ธาริษา  วัฒนเกส 
ผูวาการ 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

หน้า  182สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  211สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สรข. ๓/๒๕๕๒
เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผูใหบริการ

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส



 
 

ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สรข. ๓/๒๕๕๒ เรื่อง นโยบายและมาตรการ 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผูใหบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๖ / ตอนพิเศษ ๒๒ ง / หนา ๖๓ / วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  190สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  213สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ    ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
ที่  สรข.  ๓/๒๕๕๒ 

เร่ือง  นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ในการประกอบธุรกิจของผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 

๑. เหตุผลในการออกประกาศ 
เพื่อใหมีมาตรฐานในการกําหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  และใชเปน
แนวทางกําหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวของกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความนาเชื่อถือ  มีความมั่นคงปลอดภัย  
และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง   
๒. อํานาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ธนาคารแหงประเทศไทย  (ธปท.)  จึงได
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
๓. ขอบเขตการบังคับใช 

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับกับผูใหบริการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
๔. เนื้อหา 

ผูใหบริการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานนโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ  ดังนี้ 

๔.๑ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
 (๑) ผูใหบริการจะตองจัดทํานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ

สารสนเทศเปนลายลักษณอักษร  โดยไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือผูบริหาร
ระดับสูงของผูใหบริการ  ทั้งนี้  ผูใหบริการจะตองเผยแพรนโยบายดังกลาว  และอบรมใหแกบุคลากร   
ที่เก่ียวของเพื่อถือปฏิบัติ  รวมทั้งจัดใหมีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณ
อยางสม่ําเสมอ  

หน้า  191สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  214สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ    ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
ที่  สรข.  ๓/๒๕๕๒ 

เร่ือง  นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ในการประกอบธุรกิจของผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

 
 

๑. เหตุผลในการออกประกาศ 
เพื่อใหมีมาตรฐานในการกําหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  และใชเปน
แนวทางกําหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวของกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหมีความนาเชื่อถือ  มีความมั่นคงปลอดภัย  
และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง   
๒. อํานาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ธนาคารแหงประเทศไทย  (ธปท.)  จึงได
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
๓. ขอบเขตการบังคับใช 

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับกับผูใหบริการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
๔. เนื้อหา 

ผูใหบริการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานนโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ  ดังนี้ 

๔.๑ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
 (๑) ผูใหบริการจะตองจัดทํานโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ

สารสนเทศเปนลายลักษณอักษร  โดยไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือผูบริหาร
ระดับสูงของผูใหบริการ  ทั้งนี้  ผูใหบริการจะตองเผยแพรนโยบายดังกลาว  และอบรมใหแกบุคลากร   
ที่เก่ียวของเพื่อถือปฏิบัติ  รวมทั้งจัดใหมีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมกับสถานการณ
อยางสม่ําเสมอ  
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 (๒) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับ 
การใหบริการ  อยางนอยตองครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้ 

  (ก) การควบคุมการเขาถึง  และการพิสูจนตัวตนผูใช 
  (ข) การรักษาความลับของขอมูล  และความถูกตองเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ 
  (ค) การรักษาสภาพความพรอมใชงานของการใหบริการ 
  (ง) การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
๔.๒ มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ   
 ผูใหบริการจะตองจัดใหมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

ที่เก่ียวของกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับนโยบายที่ไดกําหนดข้ึน  
และมาตรการดังกลาวจะตองเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ  โดยครอบคลุมถึงการควบคุมการเขาถึง
และการพิสูจนตัวตนผูใช  การรักษาความลับของขอมูล  การรักษาความถูกตองเชื่อถือไดของระบบ
สารสนเทศ  การรักษาสภาพความพรอมใชงานของการใหบริการ  การแกไขปญหาและการรายงาน  
รวมถึงจัดใหมีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  อยางนอยปละ  
๑  คร้ัง 

 ทั้งนี้  ผูใหบริการจะตองดําเนินการทบทวนหรือปรับปรุงมาตรการตามระยะเวลาที่กําหนด
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบกับนโยบายและมาตรการที่ไดกําหนดไว  ตลอดจนจัดอบรม 
และใหความรูแกบุคลากรที่เก่ียวของ 

 อนึ่ง  ธปท.  ไดจัดทําแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวของกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๒  (เอกสารแนบ)   
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ใหนาเชื่อถือและใหเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ  ทั้งนี้  การกําหนดมาตรการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของผูใหบริการแตละรายอาจแตกตางจากแนวปฏิบัติดังกลาวได  หากผูใหบริการเห็นวา
สามารถปองกันความเสี่ยงทางระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ  และอยูในมาตรฐาน   
ที่ยอมรับได   
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๕. วันเร่ิมตนใชบังคับ   
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ธาริษา  วัฒนเกส 
ผูวาการ 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
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๕. วันเร่ิมตนใชบังคับ   
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ธาริษา  วัฒนเกส 
ผูวาการ 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
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แนวปฏบิัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวของกบัการใหบริการการชําระเงินทางอเิลก็ทรอนกิส 

เพื่อสนับสนุนใหการประกอบธุรกจิของผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ถูกตอง และนาเชื่อถือ ธนาคารแหงประเทศไทยไดจดัทํา 
แนวปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวของกบัการใหบรกิารการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส แนวปฏิบัตนิี้เปนเพียง    
กรอบแนวทางทัว่ไป ผูใหบรกิารอาจกําหนดมาตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยท่ีแตกตางจาก
แนวปฏิบัติฉบับนี้ได หากสามารถปองกนัความเสี่ยงทางระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ และอยูในมาตรฐานที่ยอมรับได นอกจากนี้ ผูใหบริการตองพิจารณาปรับใชและกําหนด
รายละเอียดของมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผูใหบรกิารให
เหมาะสมกับประเภทและความซับซอนของธุรกจิตนเองดวย  

สาระสําคัญของแนวปฏิบัตฉิบับนี้ประกอบดวย  

1. การควบคุมการเขาถงึ และการพิสูจนตวัตนผูใช   
ผูใหบริการตองคํานึงถึงการกําหนดบุคลากรหรือหนวยงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการแบงแยกหนาท่ีใหเหมาะสม การควบคมุการเขาถึงระบบสารสนเทศ การพิสูจน
ตัวตนผูใช และการปองกันการปฏิเสธการรับผิด ดังนี ้

1.1 การกําหนดบุคลากรหรือหนวยงานทางระบบสารสนเทศ และการแบงแยก
อํานาจหนาทีท่ี่เหมาะสมในการบริหารจัดการทางระบบสารสนเทศของผูใหบริการ 

ผูใหบริการตองกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรหรือ
หนวยงานที่ดูแลเกีย่วกับความมัน่คงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศของผูใหบริการ โดยสรางความ
ตระหนัก ใหความรู และใหมีการอบรม ตลอดจนจัดใหมีกระบวนการทางวนิัยเพ่ือลงโทษในกรณี
ฝาฝนหรือละเมิดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย 

แนวปฏิบัต ิ
(1)  กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และแบงแยกหนาท่ีในการปฏิบัติงาน   

ดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผูใหบรกิารออกจากกนัให
ชัดเจน ใหมีการถวงดุลอํานาจ เพื่อปองกันความเส่ียงในการปฏิบัติการท่ีอาจเกดิขึน้  

(2)  มีการอบรม เพิ่มเติมความรูแกบุคลากรเกา และใหมอยางสม่ําเสมอ 
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(3)  จัดใหมีกระบวนการทางวินัย เพื่อลงโทษบุคลากรที่ฝาฝน ละเมิด
นโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความมัน่คงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผูใหบรกิาร  

1.2 การควบคุมการเขาถงึระบบสารสนเทศ 
ผูใหบริการตองจัดใหมีขั้นตอนปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรสําหรับการควบคุม  

และจํากัดสิทธิการใชระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการใหบรกิารและขอมูลตามความจําเปนในการใชงาน 
ปองกันการลักลอบการเขาถึงระบบโดยผูท่ีไมมีสิทธิ ท้ังจากภายในและภายนอกองคกร 

แนวปฏิบัต ิ
(1)  จัดทําทะเบียนทรพัยสิน หรืออุปกรณระบบสารสนเทศใหถูกตองอยูเสมอ 

รวมถึงจัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลทรัพยสินเหลานั้น  
(2)  มีกฎ ระเบียบ ในการใชระบบสารสนเทศ และทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับ

ระบบสารสนเทศที่เหมาะสม  
(3)  ตองมีการควบคุม และปองกันการเขาถึงสถานที่ตั้ง การควบคุมการเขาถึง

อุปกรณ และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการใหบริการ โดยกระบวนการดังกลาวครอบคลุมถึง  
(3.1)  การจัดวาง ติดตั้งอุปกรณท่ีเกี่ยวกับการใหบริการท่ีเปนสัดสวน   

แบงเขตควบคุมอุปกรณสําคัญ จดัใหมีการควบคุมการเขาออกบริเวณพืน้ท่ีควบคุม ปองกนัการ 
ลักลอบเขาถึงโดยผูไมมีสิทธิ ท้ังภายในและภายนอกองคกร  

(3.2)  กําหนดวิธีการและสิทธิการเขาถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ     
การใหบริการ โดยแบงแยกตามระดับอํานาจหนาท่ี และจดัใหมีการตรวจสอบสิทธิในการเขาถึง 
ระบบสารสนเทศดังกลาว ท้ังจากผูใชบริการ และบุคลากรที่เกี่ยวของกอนอนุญาตใหเขาใชระบบ  
โดยตองทบทวนและปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

(3.3)  กําหนดใหมีการบันทึกการเขาใชระบบสารสนเทศของผูใชบริการ
และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใชประโยชนในการตรวจสอบติดตามความผิดปกติตาง ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ 

1.3 การตรวจสอบตัวตน และการปองกันการปฏิเสธการรับผิด 
ผูใหบริการตองจัดใหมีการระบุ ตรวจสอบ หรือพิสูจนตัวตนและตรวจสอบสิทธิ

ของผูใชระบบโดยพิจารณาใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับระดับความเส่ียงของประเภทธุรกิจท่ีใหบริการ 
เชน การใชรหัสผาน (Password) เลขประจําตัว (Personal Identification Number)  อุปกรณหรือบัตรท่ี
เก็บขอมูลสวนบุคคล (Token or Smart Card) ลักษณะทางชีวมาตร (Biometric) เทคโนโลยีกุญแจ
สาธารณะ (Public Key Infrastructure) เพื่อปองกันการปฏิเสธการรับผิดกรณีมีขอพิพาทเกิดขึน้ 
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(3)  จัดใหมีกระบวนการทางวินัย เพื่อลงโทษบุคลากรที่ฝาฝน ละเมิด
นโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความมัน่คงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผูใหบรกิาร  

1.2 การควบคุมการเขาถงึระบบสารสนเทศ 
ผูใหบริการตองจัดใหมีขั้นตอนปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรสําหรับการควบคุม  

และจํากัดสิทธิการใชระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการใหบรกิารและขอมูลตามความจําเปนในการใชงาน 
ปองกันการลักลอบการเขาถึงระบบโดยผูท่ีไมมีสิทธิ ท้ังจากภายในและภายนอกองคกร 

แนวปฏิบัต ิ
(1)  จัดทําทะเบียนทรพัยสิน หรืออุปกรณระบบสารสนเทศใหถูกตองอยูเสมอ 

รวมถึงจัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลทรัพยสินเหลานั้น  
(2)  มีกฎ ระเบียบ ในการใชระบบสารสนเทศ และทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับ

ระบบสารสนเทศที่เหมาะสม  
(3)  ตองมีการควบคุม และปองกันการเขาถึงสถานที่ตั้ง การควบคุมการเขาถึง

อุปกรณ และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการใหบริการ โดยกระบวนการดังกลาวครอบคลุมถึง  
(3.1)  การจัดวาง ติดตั้งอุปกรณท่ีเกี่ยวกับการใหบริการท่ีเปนสัดสวน   

แบงเขตควบคุมอุปกรณสําคัญ จดัใหมีการควบคุมการเขาออกบริเวณพืน้ท่ีควบคุม ปองกนัการ 
ลักลอบเขาถึงโดยผูไมมีสิทธิ ท้ังภายในและภายนอกองคกร  

(3.2)  กําหนดวิธีการและสิทธิการเขาถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ     
การใหบริการ โดยแบงแยกตามระดับอํานาจหนาท่ี และจดัใหมีการตรวจสอบสิทธิในการเขาถึง 
ระบบสารสนเทศดังกลาว ท้ังจากผูใชบริการ และบุคลากรที่เกี่ยวของกอนอนุญาตใหเขาใชระบบ  
โดยตองทบทวนและปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

(3.3)  กําหนดใหมีการบันทึกการเขาใชระบบสารสนเทศของผูใชบริการ
และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใชประโยชนในการตรวจสอบติดตามความผิดปกติตาง ๆ ท่ีอาจเกดิขึน้ 

1.3 การตรวจสอบตัวตน และการปองกันการปฏิเสธการรับผิด 
ผูใหบริการตองจัดใหมีการระบุ ตรวจสอบ หรือพิสูจนตัวตนและตรวจสอบสิทธิ

ของผูใชระบบโดยพิจารณาใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับระดับความเส่ียงของประเภทธุรกิจท่ีใหบริการ 
เชน การใชรหัสผาน (Password) เลขประจําตัว (Personal Identification Number)  อุปกรณหรือบัตรท่ี
เก็บขอมูลสวนบุคคล (Token or Smart Card) ลักษณะทางชีวมาตร (Biometric) เทคโนโลยีกุญแจ
สาธารณะ (Public Key Infrastructure) เพื่อปองกันการปฏิเสธการรับผิดกรณีมีขอพิพาทเกิดขึน้ 
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แนวปฏิบัต ิ
(1)  จัดใหมีวิธีการระบุ หรือตรวจสอบ หรือพิสูจนตัวตนกอนเขาใชระบบ

สารสนเทศของผูใชบรกิารและบคุลากรที่เกีย่วของของผูใหบรกิาร เพือ่ใหทราบไดวาการเขาใชงาน
นั้นมาจากผูมีสิทธิในการเขาถึงระบบสารสนเทศ รวมทั้งปองกันไมใหมีการปฏิเสธความรับผิด 
หรือขอโตแยงในการทํารายการ 

(2)  มีการบันทึกรายละเอียดการเขาถึงระบบสารสนเทศไวเปนหลักฐาน
สําหรับการตรวจสอบกรณีเกิดปญหา เพื่อปองกนัการปฏิเสธการรับผิด 

2. การรักษาความลับของขอมูล และความถูกตองเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ 
ผูใหบริการตองกําหนดมาตรการในการรักษาความลับของขอมูล และการรักษา

ความถูกตองเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศที่ใหบริการ เชน การควบคุมการเปล่ียนแปลง          
การปรับปรุงแกไขระบบ หรืออุปกรณประมวลผลสารสนเทศ และการจัดการระบบเครือขายท่ี 
เกี่ยวกับการใหบรกิารเพื่อใหระบบสารสนเทศมคีวามถูกตองอยูเสมอ 

2.1 การรักษาความลับของขอมูล  
ผูใหบริการตองกําหนดขั้นตอน วิธีการในการรับสง ประมวลผล และ      

การจัดเก็บขอมูลอยางเหมาะสม เพื่อรักษาความลับ ความถูกตองสมบูรณของขอมูล  

แนวปฏิบัต ิ
(1)  กําหนดชั้นความลับของขอมูลตามระดับความสําคัญ รวมถึงกําหนด

สิทธิผูท่ีสามารถเขาถึงขอมูลความลับดังกลาว 
(2)  การจัดใหมีวิธีการรับสง ประมวลผล และจัดเก็บขอมูลลับในลักษณะ    

ท่ีม่ันคงปลอดภัยตามระดับความสําคัญ เพื่อปองกนัการเขาแกไขเปล่ียนแปลงโดยผูท่ีไมมีสิทธิ หรือ 
ไมไดรับอนุญาต 

(3)  กําหนดวิธีปฏิบัตใินการจัดเก็บ ใชงาน และทําลายขอมูลแตละประเภท 
ช้ันความลับ 

2.2 การควบคุมการเปลีย่นแปลง การปรับปรุงแกไขระบบสารสนเทศหรอื  
อุปกรณประมวลผลสารสนเทศ 

ผูใหบริการตองกําหนดขั้นตอนปฏิบัติอยางเปนระบบสําหรับควบคุม       
การเปล่ียนแปลงหรือแกไขระบบสารสนเทศ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะทําใหระบบทีใ่หบริการเกิด   
ความเสียหายหรือทํางานผิดปกติ  
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แนวปฏิบัต ิ
(1)  จัดใหมีขัน้ตอนปฏิบัติสําหรับการควบคุมการแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลใน

กระบวนการประมวลผล การรับสงขอมูล การจดัเก็บ การจดัหา การปรับปรุงอุปกรณ และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เชน มีขั้นตอนการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวของ  การอนุมัติจากผูมีอํานาจ  ขัน้ตอน
การพัฒนา หรือปรับปรุงแกไข  การทดสอบกอนดําเนินการ  รวมถึงการบนัทึกการแกไขเปล่ียนแปลง 
การแจงใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนัน้ไดรับทราบ และปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวของ 

(2)  ตองแยกระบบสําหรับการพฒันา และระบบทีใ่ชงานจริงออกจากกัน 
ซ่ึงอาจเปนการแยกอุปกรณเปนคนละเครื่อง และใชผูควบคุมระบบแยกกัน  

(3)  การใชบรกิารดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการรายอ่ืน  
(3.1)  จัดใหมีสัญญาดําเนนิการเปนลายลักษณอักษร ระบุขอบเขต 

การดําเนนิงาน หนาท่ีความรับผิดชอบของคูสัญญาแตละฝายใหชัดเจน  
(3.2)  จัดใหมีการบริหารความเส่ียงในการใชบรกิารจากผูใหบริการ  

รายอ่ืน  รวมทั้งการคดัเลือก การติดตาม ประเมิน และตรวจสอบการใหบรกิารอยางเหมาะสม  
(3.3)  จัดใหมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล ซ่ึงรวมถึงการ

รักษาความลับและความเปนสวนตวัของขอมูลผูใชบริการ  
(3.4)  ความรับผิดชอบตอผูใชบริการในการใหบริการท่ีตอเนื่อง ม่ันคง

ปลอดภัย และนาเชื่อถือเสมือนกับการใหบรกิารโดยผูใหบริการเอง 
(3.5)  การจัดทําแผนฉุกเฉินสําหรับการดําเนินการดานงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของผูใหบริการรายอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนใหสอดคลองกับแผนฉุกเฉินของผูใหบริการ 
(4)  จัดทําคูมือตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศที่ใหบริการ อบรม 

และเผยแพรใหพนักงานไวใชงาน 

2.3 การจัดการเครือขายทีเ่กีย่วกบัการใหบริการ 
ผูใหบริการตองกําหนดมาตรการปองกนัการเขาถึงระบบทีใ่หบริการทาง

เครือขายโดยไมไดรับอนุญาต  

แนวปฏิบัต ิ
(1)  บริหารจัดการเครือขายท่ีเกี่ยวกับการใหบรกิาร เพื่อปองกันภัยคกุคาม

ทางเครือขาย หรือขอมูลท่ีสงผานทางเครือขาย เชน  
(1.1)  ตองกําหนดมาตรการควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย การ

อนุญาตการเชื่อมตอโดยอุปกรณจากภายนอก   
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แนวปฏิบัต ิ
(1)  จัดใหมีขัน้ตอนปฏิบัติสําหรับการควบคุมการแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลใน

กระบวนการประมวลผล การรับสงขอมูล การจดัเก็บ การจดัหา การปรับปรุงอุปกรณ และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เชน มีขั้นตอนการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวของ  การอนุมัติจากผูมีอํานาจ  ขัน้ตอน
การพัฒนา หรือปรับปรุงแกไข  การทดสอบกอนดําเนินการ  รวมถึงการบนัทึกการแกไขเปล่ียนแปลง 
การแจงใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนัน้ไดรับทราบ และปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวของ 

(2)  ตองแยกระบบสําหรับการพฒันา และระบบทีใ่ชงานจริงออกจากกัน 
ซ่ึงอาจเปนการแยกอุปกรณเปนคนละเครื่อง และใชผูควบคุมระบบแยกกัน  

(3)  การใชบรกิารดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการรายอ่ืน  
(3.1)  จัดใหมีสัญญาดําเนนิการเปนลายลักษณอักษร ระบุขอบเขต 

การดําเนนิงาน หนาท่ีความรับผิดชอบของคูสัญญาแตละฝายใหชัดเจน  
(3.2)  จัดใหมีการบริหารความเส่ียงในการใชบรกิารจากผูใหบริการ  

รายอ่ืน  รวมทั้งการคดัเลือก การติดตาม ประเมิน และตรวจสอบการใหบรกิารอยางเหมาะสม  
(3.3)  จัดใหมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล ซ่ึงรวมถึงการ

รกัษาความลับและความเปนสวนตวัของขอมูลผูใชบริการ  
(3.4)  ความรับผิดชอบตอผูใชบริการในการใหบริการท่ีตอเนื่อง ม่ันคง

ปลอดภัย และนาเชื่อถือเสมือนกับการใหบรกิารโดยผูใหบริการเอง 
(3.5)  การจัดทําแผนฉุกเฉินสําหรับการดําเนินการดานงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของผูใหบริการรายอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนใหสอดคลองกับแผนฉุกเฉินของผูใหบริการ 
(4)  จัดทําคูมือตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศที่ใหบริการ อบรม 

และเผยแพรใหพนักงานไวใชงาน 

2.3 การจัดการเครือขายทีเ่กีย่วกบัการใหบริการ 
ผูใหบริการตองกําหนดมาตรการปองกนัการเขาถึงระบบทีใ่หบริการทาง

เครือขายโดยไมไดรับอนุญาต  

แนวปฏิบัต ิ
(1)  บริหารจัดการเครือขายท่ีเกี่ยวกับการใหบรกิาร เพื่อปองกันภัยคกุคาม

ทางเครือขาย หรือขอมูลท่ีสงผานทางเครือขาย เชน  
(1.1)  ตองกําหนดมาตรการควบคุมการเชื่อมตอทางเครือขาย การ

อนุญาตการเชื่อมตอโดยอุปกรณจากภายนอก   

หน้า  197สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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(1.2)  การตรวจสอบตัวตนในการใชงานเครือขาย  
(1.3)  การแบงแยกเครือขายตามกลุมบริการสารสนเทศ 
(1.4)  ติดตั้งโปรแกรมปองกันภัยคกุคามจากภายนอก 

(2)  มีมาตรการควบคุมและปองกนัไวรัสท่ีมีประสิทธิภาพและปรับปรุงให
เปนปจจุบันอยูเสมอ  

3. การรักษาสภาพความพรอมใชงานของการใหบริการ  
 ผูใหบริการตองจัดใหมีการใหบรกิารท่ีมีประสิทธิภาพและมีสภาพความพรอม   
ใชงานในการใหบรกิารตลอดเวลา  สามารถรองรับการทําธุรกรรมตามความตองการของ
ผูใชบริการไดอยางพอเพียง ตอบสนองการทําธุรกรรมไดอยางรวดเรว็ท้ังในเวลาปกติและเวลาที่มี
การใชบริการอยางหนาแนน (Peak Time) รวมทั้งมีการสํารองขอมูลอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถ
กูระบบใหกลับมาทํางานไดตามปกติในกรณีท่ีเกดิความเสียหาย 

3.1 การประเมิน และจัดการความเสีย่งของระบบที่ใหบริการ 
ผูใหบริการตองมีวิธีการประเมินความเส่ียงของระบบทีใ่หบริการท่ี

เหมาะสม กําหนดเกณฑในการยอมรับความเส่ียงและระบรุะดับความเส่ียงท่ียอมรับได รวมถึง
กําหนดวิธีการจดัการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ ท้ังนี้ ผูใหบรกิารตองจดัใหมีการทบทวนความเสี่ยง 
อยูเสมอใหสอดคลองกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสถานการณปจจุบัน  

แนวปฏิบัต ิ
(1)  กําหนดวิธีการประเมินความเส่ียงท่ีเปนรูปธรรม 
(2)  วิเคราะหและประเมินผลกระทบที่มีตอธุรกิจท่ีอาจเปนผลจากความลมเหลว

ของการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย 
(3)  กําหนดเกณฑในการยอมรับความเส่ียง และระดับความเส่ียงท่ียอมรับได 
(4)  ระบุและประเมินทางเลือกในการจดัการกับความเส่ียงในการดําเนนิการ

ท่ีอาจเกิดขึน้ได เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงและลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 

3.2 การติดตามตรวจสอบความผดิปกติและความลอแหลมของระบบสารสนเทศ 
ผูใหบริการตองกําหนดใหมีการตดิตาม ตรวจสอบความผดิปกติ ตลอดจน

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับชองโหวในระบบตาง ๆ ท่ีใหบรกิาร เพื่อประเมินความเสี่ยงและกําหนด
มาตรการรองรับเพื่อลดความเส่ียงดังกลาว 
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แนวปฏิบัต ิ
(1)  ติดตามตรวจสอบรายการทีไ่มปกติ และโอกาสที่จะเกดิภัยคกุคาม หรือ

การลักลอบเขาถึงระบบสารสนเทศ 
(2)  ประเมินชองโหวของระบบ (Vulnerability Assessment) จัดเตรียม

แนวทางการแกไข หรือปดชองโหวจากความลอแหลมของระบบ โดยเฉพาะในสวนของระบบ
เครือขายท่ีเกี่ยวกับการใหบรกิาร รวมถึงโปรแกรมระบบงานและฐานขอมูล 

(3)  กรณีระบบมคีวามเส่ียงสูง ควรจัดใหมีการทดสอบเจาะระบบ 
(Penetration Test) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย 

3.3 การแกไขปญหา บันทกึเหตุการณ และการรายงาน กรณีระบบสารสนเทศ
ไดรับความเสียหาย  

ผูใหบริการตองมีการติดตาม บันทึก และรายงานเหตุการณละเมิดความ
ม่ันคงปลอดภัย ผานชองทางการรายงานที่กําหนดไว โดยดาํเนินการอยางรวดเรว็ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
รวมทั้งใหมีการเรียนรูจากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลว เพื่อเตรียมการปองกนัท่ีจําเปนไวลวงหนา 

แนวปฏิบัต ิ
(1)  กําหนดขัน้ตอนการแกไขปญหา ทีมงานหรือผูรับผิดชอบ รวมถึง

วิธีการรายงานปญหาใหกับผูบริหาร และแจงใหกับผูเกี่ยวของทราบ 
(2)  เก็บรวบรวมหลักฐานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
(3)  บันทึกเหตุการณ หรือจัดทํารายงานที่เปนลายลักษณอักษรเพื่อเก็บไว

เปนแนวทางในการแกปญหา 

3.4 การสํารองขอมูล 
ผูใหบริการตองจัดใหมีการสํารองและทดสอบขอมูลท่ีสํารองเก็บไว 

อยางสม่ําเสมอ เพื่อรักษาความถูกตองสมบูรณ และสภาพความพรอมใชงานของการใหบริการ 
แนวปฏิบัต ิ
(1)  สํารองขอมูลท่ีสําคัญ และขอมูลอ่ืนท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  สํารอง

ใหพรอมใชงานได 
(2)  กําหนดวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนในการสํารองขอมูลใหชัดเจน เชน ขอมูลท่ี

จะสํารอง ความถ่ีในการสํารองขอมูล ส่ือท่ีใช สถานที่เก็บ วิธีการเก็บรักษา และการนํามาใชงาน  
(3)  ทดสอบขอมูลท่ีเก็บสํารองไวอยางสม่ําเสมอ และใหเปนไปตามนโยบาย

การสํารองขอมูลของผูใหบรกิาร  
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แนวปฏิบัต ิ
(1)  ติดตามตรวจสอบรายการทีไ่มปกติ และโอกาสที่จะเกดิภัยคกุคาม หรือ

การลักลอบเขาถึงระบบสารสนเทศ 
(2)  ประเมินชองโหวของระบบ (Vulnerability Assessment) จัดเตรียม

แนวทางการแกไข หรือปดชองโหวจากความลอแหลมของระบบ โดยเฉพาะในสวนของระบบ
เครือขายท่ีเกี่ยวกับการใหบรกิาร รวมถึงโปรแกรมระบบงานและฐานขอมูล 

(3)  กรณีระบบมคีวามเส่ียงสูง ควรจัดใหมีการทดสอบเจาะระบบ 
(Penetration Test) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย 

3.3 การแกไขปญหา บันทกึเหตุการณ และการรายงาน กรณีระบบสารสนเทศ
ไดรับความเสียหาย  

ผูใหบริการตองมีการติดตาม บันทึก และรายงานเหตุการณละเมิดความ
ม่ันคงปลอดภัย ผานชองทางการรายงานที่กําหนดไว โดยดาํเนินการอยางรวดเรว็ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
รวมทั้งใหมีการเรียนรูจากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลว เพื่อเตรียมการปองกนัท่ีจําเปนไวลวงหนา 

แนวปฏิบัต ิ
(1)  กําหนดขัน้ตอนการแกไขปญหา ทีมงานหรือผูรับผิดชอบ รวมถึง

วิธีการรายงานปญหาใหกับผูบริหาร และแจงใหกับผูเกี่ยวของทราบ 
(2)  เก็บรวบรวมหลักฐานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
(3)  บันทึกเหตุการณ หรือจัดทํารายงานที่เปนลายลักษณอักษรเพื่อเก็บไว

เปนแนวทางในการแกปญหา 

3.4 การสํารองขอมูล 
ผูใหบริการตองจัดใหมีการสํารองและทดสอบขอมูลท่ีสํารองเก็บไว 

อยางสม่ําเสมอ เพื่อรักษาความถูกตองสมบูรณ และสภาพความพรอมใชงานของการใหบริการ 
แนวปฏิบัต ิ
(1)  สํารองขอมูลท่ีสําคัญ และขอมูลอ่ืนท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  สํารอง

ใหพรอมใชงานได 
(2)  กําหนดวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนในการสํารองขอมูลใหชัดเจน เชน ขอมูลท่ี

จะสํารอง ความถ่ีในการสํารองขอมูล ส่ือท่ีใช สถานที่เก็บ วิธีการเก็บรักษา และการนํามาใชงาน  
(3)  ทดสอบขอมูลท่ีเก็บสํารองไวอยางสม่ําเสมอ และใหเปนไปตามนโยบาย

การสํารองขอมูลของผูใหบรกิาร  

หน้า  199สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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3.5 การจัดทําแผนรองรบัการดําเนนิธุรกิจอยางตอเนื่อง หรือแผนฉกุเฉินทาง 
ระบบสารสนเทศ 

ผูใหบริการตองจัดทําแผนสรางความตอเนื่องใหกับการใหบริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส และนําแผนมาดําเนินการเพื่อใหบริการสามารถดําเนินตอไปไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไวหลังจากที่มีเหตกุารณท่ีทําใหบรกิารหยุดชะงกั 

แนวปฏิบัต ิ

(1)  วิเคราะหและระบุความเส่ียง และการดําเนินงานที่สําคัญของการใหบริการ 
(2)  กําหนดระยะเวลาหยุดดําเนนิงานท่ียอมรับได (Recovery Time Objectives) 
(3)  จัดทําแผนเปนลายลักษณอักษร กําหนดขัน้ตอนรายละเอียดการดําเนินการ

เม่ือมีการหยุดชะงักของการดําเนินงานที่สําคัญ  เพื่อใหสามารถกลับมาดําเนินงานไดตามระยะเวลาที่
กําหนด  รายละเอียดของแผนอยางนอยประกอบดวย  

ก.  ช่ือแผน 
ข.  วัตถุประสงค และขอบเขตของแผน 
ค.  รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรที่จําเปน 

สําหรับปฏิบัติงานทดแทน 
ง.  ผูรับผิดชอบ ผูมีอํานาจตัดสินใจ การตดิตอส่ือสารกับผูเกี่ยวของ 

ท้ังภายในและภายนอก  
จ.  วิธีการปฏิบัตกิรณีเกิดปญหา และสถานที่ปฏิบัติงานทดแทน 

(4)  จัดใหมีการฝกอบรมแผนแกพนกังานและผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการตามแผนอยางสม่ําเสมอ 

(5)  ทดสอบและทบทวนแผนสําหรับการดําเนินงานที่สําคญัอยางนอย 
ปละ 1 ครั้ง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงปจจัยท่ีมีผลตอความเส่ียง 

3.6 การบํารุงรักษาอปุกรณระบบสารสนเทศ 
ผูใหบริการตองกําหนดใหมีการบํารุงรกัษาอุปกรณตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 

เพื่อใหอุปกรณทํางานไดอยางตอเนื่อง และอยูในสภาพที่มีความสมบูรณตอการใชงาน 

แนวปฏิบัติ  
กําหนดใหมีการบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหอุปกรณ

ทํางานไดอยางตอเนื่อง และใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 

หน้า  200สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  223สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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4. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ผูใหบริการจะตองจดัใหมีการตรวจสอบความมัน่คงปลอดภัยทางระบบ

สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหม่ันใจไดวานโยบายและมาตรการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใหบรกิารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ม่ันคงปลอดภัยสามารถใหบรกิารไดอยางตอเนื่อง  

แนวปฏิบัต ิ
(1)  จัดใหมีผูตรวจสอบและดําเนินการตรวจสอบความมัน่คงปลอดภัยทางระบบ

สารสนเทศในเรื่องท่ีมีความเส่ียงหรือมีความสําคัญตอการใหบริการอยางนอยปละ 1 ครั้ง และจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบเสนอผูบริหารของผูใหบรกิารเพือ่พิจารณาระดับความเส่ียงท่ีเปนอยูและ
กําหนดแนวทางการปรับปรุง และแจงใหหนวยงานภายในที่เกี่ยวของทราบเพื่อนําไปปฏิบัต ิ

(2)  ติดตาม ตรวจสอบการใหบริการการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกีย่วของท้ังหมด  เพื่อหลีกเล่ียงการละเมิดขอกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  
ขอกําหนดในสัญญา และขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัย 

 
 

ฝายระบบการชําระเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

29  มกราคม  2552  

หน้า  201สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  224สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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4. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ผูใหบริการจะตองจดัใหมีการตรวจสอบความมัน่คงปลอดภัยทางระบบ

สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหม่ันใจไดวานโยบายและมาตรการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใหบรกิารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ม่ันคงปลอดภัยสามารถใหบรกิารไดอยางตอเนื่อง  

แนวปฏิบัต ิ
(1)  จัดใหมีผูตรวจสอบและดําเนินการตรวจสอบความมัน่คงปลอดภัยทางระบบ

สารสนเทศในเรื่องท่ีมีความเส่ียงหรือมีความสําคัญตอการใหบริการอยางนอยปละ 1 ครั้ง และจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบเสนอผูบริหารของผูใหบรกิารเพือ่พิจารณาระดับความเส่ียงท่ีเปนอยูและ
กําหนดแนวทางการปรับปรุง และแจงใหหนวยงานภายในที่เกี่ยวของทราบเพื่อนําไปปฏิบัต ิ

(2)  ติดตาม ตรวจสอบการใหบริการการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกีย่วของท้ังหมด  เพ่ือหลีกเล่ียงการละเมิดขอกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  
ขอกําหนดในสัญญา และขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัย 

 
 

ฝายระบบการชําระเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

29  มกราคม  2552  

หน้า  201สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัย
ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๗ / ตอนท่ี ๕๓ ก / หนา ๑๓ / วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๓ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ผูรักษาการ 
 นายกรฐัมนตรี 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  203สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  226สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๗ / ตอนท่ี ๕๓ ก / หนา ๑๓ / วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๓ 

เริ่มบังคับใช 
 วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ผูรักษาการ 
 นายกรฐัมนตรี 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  203สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๒๕  

แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หน้า  204สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  227สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“วิธีการแบบปลอดภัย”  หมายความวา  วิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส 
“ทรัพยสินสารสนเทศ”  หมายความวา   
(๑) ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  และระบบ

สารสนเทศ 
(๒) ตัวเครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณคอมพิวเตอร  เคร่ืองบันทึกขอมูล  และอุปกรณอื่นใด   
(๓) ขอมูลสารสนเทศ  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และขอมูลคอมพิวเตอร 
“ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ”  (information  security)  หมายความว า   

การปองกันทรัพยสินสารสนเทศจากการเขาถึง  ใช  เปดเผย  ขัดขวาง  เปลี่ยนแปลงแกไข  ทําใหสูญหาย  
ทําใหเสียหาย  ถูกทําลาย  หรือลวงรูโดยมิชอบ   

“ความมั่นคงปลอดภัยด านบริหารจัดการ”  (administrative  security)  หมายความว า   
การกระทําในระดับบริหารโดยการจัดใหมีนโยบาย  มาตรการ  หลักเกณฑ  หรือกระบวนการใด  ๆ   
เพื่อนํามาใชในกระบวนการคัดเลือก  การพัฒนา  การนําไปใช  หรือการบํารุงรักษาทรัพยสินสารสนเทศ
ใหมีความมั่นคงปลอดภัย 

“ความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพ”  (physical  security)  หมายความวา  การจัดใหมีนโยบาย  
มาตรการ  หลักเกณฑ  หรือกระบวนการใด  ๆ  เพื่อนํามาใชในการปองกันทรัพยสินสารสนเทศ   
ส่ิงปลูกสราง  หรือทรัพยสินอื่นใดจากการคุกคามของบุคคล  ภัยธรรมชาติ  อุบัติภัย  หรือภัยทางกายภาพอื่น 

“การรักษาความลับ”  (confidentiality)  หมายความวา  การรักษาหรือสงวนไวเพื่อปองกัน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  ระบบสารสนเทศ  ขอมูลสารสนเทศ  
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือขอมูลคอมพิวเตอรจากการเขาถึง  ใช  หรือเปดเผยโดยบุคคลซ่ึงไมไดรับ
อนุญาต 

“การรักษาความครบถวน”  (integrity)  หมายความวา  การดําเนินการเพื่อใหขอมูลสารสนเทศ  
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือขอมูลคอมพิวเตอรอยูในสภาพสมบูรณขณะที่มีการใชงาน  ประมวลผล  โอน  
หรือเก็บรักษา  เพื่อมิใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไข  ทําใหสูญหาย  ทําใหเสียหาย  หรือถูกทําลายโดย 
ไมไดรับอนุญาตหรือโดยมิชอบ 

หน้า  205สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  228สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“วิธีการแบบปลอดภัย”  หมายความวา  วิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส 
“ทรัพยสินสารสนเทศ”  หมายความวา   
(๑) ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  และระบบ

สารสนเทศ 
(๒) ตัวเครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณคอมพิวเตอร  เคร่ืองบันทึกขอมูล  และอุปกรณอื่นใด   
(๓) ขอมูลสารสนเทศ  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และขอมูลคอมพิวเตอร 
“ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ”  (information  security)  หมายความว า   

การปองกันทรัพยสินสารสนเทศจากการเขาถึง  ใช  เปดเผย  ขัดขวาง  เปลี่ยนแปลงแกไข  ทําใหสูญหาย  
ทําใหเสียหาย  ถูกทําลาย  หรือลวงรูโดยมิชอบ   

“ความมั่นคงปลอดภัยด านบริหารจัดการ”  (administrative  security)  หมายความว า   
การกระทําในระดับบริหารโดยการจัดใหมีนโยบาย  มาตรการ  หลักเกณฑ  หรือกระบวนการใด  ๆ   
เพื่อนํามาใชในกระบวนการคัดเลือก  การพัฒนา  การนําไปใช  หรือการบํารุงรักษาทรัพยสินสารสนเทศ
ใหมีความมั่นคงปลอดภัย 

“ความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพ”  (physical  security)  หมายความวา  การจัดใหมีนโยบาย  
มาตรการ  หลักเกณฑ  หรือกระบวนการใด  ๆ  เพื่อนํามาใชในการปองกันทรัพยสินสารสนเทศ   
ส่ิงปลูกสราง  หรือทรัพยสินอื่นใดจากการคุกคามของบุคคล  ภัยธรรมชาติ  อุบัติภัย  หรือภัยทางกายภาพอื่น 

“การรักษาความลับ”  (confidentiality)  หมายความวา  การรักษาหรือสงวนไวเพื่อปองกัน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  ระบบสารสนเทศ  ขอมูลสารสนเทศ  
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือขอมูลคอมพิวเตอรจากการเขาถึง  ใช  หรือเปดเผยโดยบุคคลซ่ึงไมไดรับ
อนุญาต 

“การรักษาความครบถวน”  (integrity)  หมายความวา  การดําเนินการเพื่อใหขอมูลสารสนเทศ  
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  หรือขอมูลคอมพิวเตอรอยูในสภาพสมบูรณขณะที่มีการใชงาน  ประมวลผล  โอน  
หรือเก็บรักษา  เพื่อมิใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไข  ทําใหสูญหาย  ทําใหเสียหาย  หรือถูกทําลายโดย 
ไมไดรับอนุญาตหรือโดยมิชอบ 

หน้า  205สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

“การรักษาสภาพพรอมใชงาน”  (availability)  หมายความวา  การจัดทําใหทรัพยสิน
สารสนเทศสามารถทํางาน  เขาถึง  หรือใชงานไดในเวลาที่ตองการ 

“โครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศ”  (critical  infrastructure)  หมายความวา  บรรดาหนวยงาน
หรือองคกร  หรือสวนงานหนึ่งสวนงานใดของหนวยงานหรือองคกร  ซ่ึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ของหนวยงานหรือองคกร  หรือสวนงานของหนวยงานหรือองคกรนั้น  มีผลเกี่ยวเนื่องสําคัญตอ 
ความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอยของประเทศ  หรือตอสาธารณชน 

มาตรา ๔ วิธีการแบบปลอดภัยมีสามระดับ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ระดับเครงครัด   
(๒) ระดับกลาง   
(๓) ระดับพื้นฐาน   
มาตรา ๕ วิธีการแบบปลอดภัยตามมาตรา  ๔  ใหใชสําหรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

ดังตอไปนี้ 
(๑) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีผลกระทบตอความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอย 

ของประเทศ  หรือตอสาธารณชน 
(๒) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานหรือองคกร  หรือสวนงานของหนวยงาน 

หรือองคกรที่ถือเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศ 
มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   

หรือหลักเกณฑการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา  ๕  (๑)  ซ่ึงตอง
กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครงครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน  แลวแตกรณี   
ทั้งนี้  โดยใหคํานึงถึงระดับความเสี่ยงตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ผลกระทบตอมูลคา
และความเสียหายที่ผูใชบริการอาจไดรับ  รวมทั้งผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดรายชื่อหรือประเภทของหนวยงานหรือองคกร  หรือสวนงาน 
ของหนวยงานหรือองคกรที่ถือเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศตามมาตรา  ๕  (๒)  ซ่ึงตองกระทํา
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครงครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน  แลวแตกรณี   

มาตรา ๗ วิธีการแบบปลอดภัยตามมาตรา  ๔  ในแตละระดับ  ใหมีมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   

หน้า  206สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  229สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

โดยมาตรฐานดังกลาวสําหรับวิธีการแบบปลอดภัยในแตละระดับนั้น  อาจมีการกําหนดหลักเกณฑ 
ที่แตกตางกันตามความจําเปน  แตอยางนอยตองมีการกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานบริหารจัดการ 
(๒) การจัดโครงสรางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ในสวนการบริหาร

จัดการดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานหรือองคกร 
(๓) การบริหารจัดการทรัพยสินสารสนเทศ 
(๔) การสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศดานบุคลากร 
(๕) การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพและสภาพแวดลอม 
(๖) การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  และระบบสารสนเทศ 
(๗) การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  

ระบบสารสนเทศ  ขอมูลสารสนเทศ  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และขอมูลคอมพิวเตอร 
(๘) การจัดหาหรือจัดใหมี  การพัฒนา  และการบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  และระบบสารสนเทศ 
(๙) การบริหารจัดการสถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงค  หรือไมอาจคาดคิด 
(๑๐) การบริหารจัดการดานการบริการหรือการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรเพื่อใหมี

ความตอเนื่อง 
(๑๑) การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  มาตรการ  หลักเกณฑ   

หรือกระบวนการใด  ๆ  รวมทั้งขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการเปนแนวทางสําหรับการจัดทํานโยบายหรือแนวปฏิบัติ 

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหนวยงานหรือองคกร  คณะกรรมการ 
อาจระบุหรือแสดงตัวอยางมาตรฐานทางเทคโนโลยีซ่ึงเปนที่ยอมรับเปนการทั่วไปวาเปนมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีที่เชื่อถือไดไวในประกาศตามมาตรา  ๗  ดวยก็ได 

มาตรา ๙ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดไดกระทําโดยวิธีการที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศในระดับที่เทียบเทาหรือไมตํ่ากวามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามประกาศตามมาตรา  ๗  ซ่ึงไดกําหนดไวสําหรับระดับของวิธีการแบบปลอดภัยในการทํา
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หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

โดยมาตรฐานดังกลาวสําหรับวิธีการแบบปลอดภัยในแตละระดับนั้น  อาจมีการกําหนดหลักเกณฑ 
ที่แตกตางกันตามความจําเปน  แตอยางนอยตองมีการกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานบริหารจัดการ 
(๒) การจัดโครงสรางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ในสวนการบริหาร

จัดการดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานหรือองคกร 
(๓) การบริหารจัดการทรัพยสินสารสนเทศ 
(๔) การสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศดานบุคลากร 
(๕) การสรางความมั่นคงปลอดภัยดานกายภาพและสภาพแวดลอม 
(๖) การบริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  และระบบสารสนเทศ 
(๗) การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  

ระบบสารสนเทศ  ขอมูลสารสนเทศ  ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และขอมูลคอมพิวเตอร 
(๘) การจัดหาหรือจัดใหมี  การพัฒนา  และการบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

ระบบคอมพิวเตอร  ระบบงานคอมพิวเตอร  และระบบสารสนเทศ 
(๙) การบริหารจัดการสถานการณดานความมั่นคงปลอดภัยที่ไมพึงประสงค  หรือไมอาจคาดคิด 
(๑๐) การบริหารจัดการดานการบริการหรือการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรเพื่อใหมี

ความตอเนื่อง 
(๑๑) การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  มาตรการ  หลักเกณฑ   

หรือกระบวนการใด  ๆ  รวมทั้งขอกําหนดดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการเปนแนวทางสําหรับการจัดทํานโยบายหรือแนวปฏิบัติ 

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหนวยงานหรือองคกร  คณะกรรมการ 
อาจระบุหรือแสดงตัวอยางมาตรฐานทางเทคโนโลยีซ่ึงเปนที่ยอมรับเปนการทั่วไปวาเปนมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีที่เชื่อถือไดไวในประกาศตามมาตรา  ๗  ดวยก็ได 

มาตรา ๙ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดไดกระทําโดยวิธีการที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศในระดับที่เทียบเทาหรือไมตํ่ากวามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามประกาศตามมาตรา  ๗  ซ่ึงไดกําหนดไวสําหรับระดับของวิธีการแบบปลอดภัยในการทํา

หน้า  207สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสนั้น  ใหถือวาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไดกระทําตามวิธีการที่เชื่อถือได
ตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

มาตรา ๑๐ ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการแบบปลอดภัยตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ผูกระทําตองคํานึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับ  การรักษาความครบถวน  และการรักษา
สภาพพรอมใชงาน  รวมทั้งตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหนวยงานหรือองคกรนั้นดวย 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาหนวยงานหรือองคกรใด  หรือสวนงานหนึ่ง 
สวนงานใดของหนวยงานหรือองคกรใด  มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยสอดคลองกับวิธีการแบบปลอดภัยตามพระราชกฤษฎีกานี้  
คณะกรรมการอาจประกาศเผยแพรรายชื่อหนวยงานหรือองคกร  หรือสวนงานของหนวยงานหรือองคกรนั้น  
เพื่อใหสาธารณชนทราบเปนการทั่วไปก็ได 

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีการแบบปลอดภัย 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้และประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  อยางนอย
ทุกรอบระยะเวลาสองปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความสอดคลองกับเทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป  และจัดทําเปนรายงานเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไป 

มาตรา ๑๓ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 

หน้า  208สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  231สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยมีการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย  จึงสมควรสงเสริมใหมีการบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ของทรัพยสินสารสนเทศในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหมีการยอมรับและเชื่อม่ันในขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  บัญญัติใหธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยท่ีกําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาแลว  ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการท่ีเช่ือถือได  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

หน้า  209สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

และหลักเกณฑการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

หน้า  232สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยมีการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย  จึงสมควรสงเสริมใหมีการบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ของทรัพยสินสารสนเทศในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหมีการยอมรับและเชื่อม่ันในขอมูล
อิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  บัญญัติใหธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยท่ีกําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาแลว  ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการท่ีเช่ือถือได  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

หน้า  209สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

และหลักเกณฑการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕



 

 
 
ชื่อกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประเภทของธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
วิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
  เล่ม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง / หน้า ๓๙ / วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

เริ่มบังคับใช้ 
  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  211สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  234สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 

 
 
ชื่อกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประเภทของธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
วิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
  เล่ม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง / หน้า ๓๙ / วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

เริ่มบังคับใช้ 
  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  211สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
กําหนดให้คณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือหลักเกณฑ์ 
การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใด
ที่ได้กระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่คณะกรรมการกําหนดเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัย 
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออก
ประกาศเพื่อกําหนดประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และหลักเกณฑ์การประเมินระดับ
ผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัยไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  
ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเภทดังต่อไปนี้  ใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับ
เคร่งครัด   

(๑) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกา 
วา่ด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

(๒) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงินของธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน   

(๓) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
(๔) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลักทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(๕) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บ  รวบรวม  และให้บริการข้อมูลของบุคคลหรือทรัพย์สิน

หรือทะเบียนต่าง ๆ  ที่เป็นเอกสารมหาชนหรือที่เป็นข้อมูลสาธารณะ   
(๖) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ต้อง

ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา   
ข้อ ๓ ในการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงาน 

หรือองค์กรยึดถือหลักการประเมินความเส่ียงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป
ว่าเช่ือถือได้เป็นแนวทางในการประเมินระดับผลกระทบ   

หน้า  212สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  235สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อ ๔ การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องประเมิน 
ผลกระทบในด้านต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน 
(๒) ผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย

หรืออนามัย 
(๓) ผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับความเสียหายอ่ืนใด

นอกจาก  (๒)   
(๔) ผลกระทบด้านความม่ันคงของรัฐ 
ข้อ ๕ ในการประเมินผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน  ให้จัดเป็นสามระดับ  

โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน  ดังนี้   
(๑) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(๒) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินเกินกว่าหนึ่งล้านบาทแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  

ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลาง 
(๓) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป  ให้จัดเป็น

ผลกระทบระดับสูง 
ในการประเมินมูลค่าความเสียหายทางการเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณจากความเสียหาย 

ที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งวันและคํานวณความเสียหายโดยตรงเท่านั้น 
ขอ้ ๖ ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรอืผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต  

ร่างกายหรืออนามัย  ให้จัดเป็นสามระดับ  โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อชีวิต  ร่างกายหรืออนามัย  

ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(๒) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อร่างกายหรืออนามัยตั้งแต่

หนึ่งคน  แต่ไม่เกินหนึ่งพันคน  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลาง 
(๓) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อร่างกายหรืออนามัย   

เกินกว่าหนึ่งพันคน  หรือต่อชีวิตตั้งแต่หนึ่งคน  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับสูง 
ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต  

ร่างกายหรืออนามัยตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณจากจํานวนของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบในหนึ่งวัน   
ข้อ ๗ ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับ 

ความเสียหายอ่ืนนอกจากข้อ  ๔  (๒)  ให้จัดเป็นสามระดับ  โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบไม่เกินหนึ่งหม่ืนคน   

ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา   

หน้า  213สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  236สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อ ๔ การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องประเมิน 
ผลกระทบในด้านต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน 
(๒) ผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย

หรืออนามัย 
(๓) ผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับความเสียหายอ่ืนใด

นอกจาก  (๒)   
(๔) ผลกระทบด้านความม่ันคงของรัฐ 
ข้อ ๕ ในการประเมินผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน  ให้จัดเป็นสามระดับ  

โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน  ดังนี้   
(๑) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(๒) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินเกินกว่าหนึ่งล้านบาทแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  

ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลาง 
(๓) ในกรณีมูลค่าความเสียหายทางการเงินเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป  ให้จัดเป็น

ผลกระทบระดับสูง 
ในการประเมินมูลค่าความเสียหายทางการเงินตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณจากความเสียหาย 

ที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งวันและคํานวณความเสียหายโดยตรงเท่านั้น 
ขอ้ ๖ ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต  

ร่างกายหรืออนามัย  ให้จัดเป็นสามระดับ  โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อชีวิต  ร่างกายหรืออนามัย  

ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(๒) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อร่างกายหรืออนามัยตั้งแต่

หนึ่งคน  แต่ไม่เกินหนึ่งพันคน  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลาง 
(๓) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อร่างกายหรืออนามัย   

เกินกว่าหนึ่งพันคน  หรือต่อชีวิตตั้งแต่หนึ่งคน  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับสูง 
ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายต่อชีวิต  

ร่างกายหรืออนามัยตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณจากจํานวนของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบในหนึ่งวัน   
ข้อ ๗ ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับ 

ความเสียหายอ่ืนนอกจากข้อ  ๔  (๒)  ให้จัดเป็นสามระดับ  โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบไม่เกินหนึ่งหม่ืนคน   

ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา   

หน้า  213สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

(๒) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบเกินกว่าหนึ่งหม่ืนคน 
แต่ไม่เกินหนึ่งแสนคน  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลาง   

(๓) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบเกินกว่าหนึ่งแสนคน  
ให้จัดเป็นผลกระทบระดับสูง 

ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับความเสียหาย 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณจากจํานวนของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบ  ในหนึ่งวันและคํานวณความเสียหาย
โดยตรงเท่านั้น 

ข้อ ๘ ในการประเมินผลกระทบด้านความม่ันคงของรัฐ  ให้จัดเป็นสองระดับ  โดยมีเกณฑ์
ในการประเมิน  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีไม่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ํา 
(๒) ในกรณีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ  ให้จัดเป็นผลกระทบระดับสูง 
ข้อ ๙ หากปรากฏว่ามีผลประเมินที่เป็นผลกระทบในระดับสูงด้านหนึ่งด้านใดให้ธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  และหากมีผลกระทบในระดับกลาง
อย่างน้อยสองด้านขึ้นไปให้ใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับกลางขึ้นไป 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึง  ให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้วิธีการแบบปลอดภัย 
ในระดับไม่ต่ํากว่าระดับพื้นฐาน 

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ ให้ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวัน  นับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้า  214สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  237สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕



ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 
 
ชื่อกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคง 
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
  เล่ ม ๑๒๙ / ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง / หน้า ๔๒ / วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

เริ่มบังคับใช้ 
  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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 หน้า   ๔๒ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
กําหนดให้คณะกรรมการประกาศกําหนดมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในแต่ละระดับ  เพื่อให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทําตาม
วิธีการแบบปลอดภัยที่คณะกรรมการกําหนดเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยใน 
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  มาตรฐาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ในกรณีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน   
ให้หน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในแนบท้ายประกาศฉบับนี้   

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
กําหนดให้คณะกรรมการประกาศกําหนดมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในแต่ละระดับ  เพื่อให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทําตาม
วิธีการแบบปลอดภัยที่คณะกรรมการกําหนดเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยใน 
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  มาตรฐาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ในกรณีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน   
ให้หน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในแนบท้ายประกาศฉบับนี้   

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

นาวาอากาศเอก  อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้า  217สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 
บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์

เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------------------------------- 

มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็นมาตรการสําหรับใช้ในการควบคุมให้ระบบ
สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความครบถ้วน 
(Integrity) และการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบสารสนเทศและสารสนเทศในระบบ นั้น      
โดยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบสารสนเทศ ต้องดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบ
ท้ายนี้ และต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน ทั้งนี้  มาตรฐานการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แบ่งออกเป็น ๑๑ ข้อ ได้แก่  

๑. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านบริหารจัดการ 
๒. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหารจัดการด้านความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร 
๓. การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ 
๔. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
๕. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม 
๖. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 
๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบ

สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
๘. การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 
๙. การบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด 
๑๐.การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้มีความ 

ต่อเน่ือง 
๑๑.การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการใด ๆ 

รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
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๑. มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพื้นฐาน 
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพ้ืนฐานต้องปฏิบัติ 
ดังนี้  

ข้อ ๑. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านบริหารจัดการหน่วยงานต้องกําหนดนโยบายในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยผ่านการอนุมัติและผลักดันโดยผู้บริหารระดับสูง และมีการประกาศ

นโยบายดังกล่าวให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องรับทราบโดยทั่วกัน 
ข้อ ๒. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหารจัดการด้านความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร 
๒.๑ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของหน่วยงานให้การ

สนับสนุน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศท่ีชัดเจน รวมทั้งมีการ

มอบหมายงานท่ีเกี่ยวข้องให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ตลอดจนรับผิดชอบต่อความเส่ียง ความเสียหาย หรือ

อันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ 
๒.๒ สําหรับระบบสารสนเทศใหม่ มีการกําหนดข้ันตอนการพิจารณาทบทวน เพ่ืออนุมัติการสร้าง         

การติดต้ัง หรือการใช้งานในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ หรือความสามารถในการทํางาน

ร่วมกันได้ระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่  
๒.๓ มีการกําหนดสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Confidentiality agreement หรือ Non-

Disclosure agreement) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของหน่วยงานในการปกป้องข้อมูล

สารสนเทศ 
๒.๔ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสําหรับการอนุญาตให้ผู้ใช้บริการท่ีเป็น

บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
๒.๕ สําหรับข้อตกลงเพื่ออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลสารสนเทศของ

หน่วยงาน เพ่ือการอ่าน การประมวลผล การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ ควรมี
ข้อกําหนดเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระบุไว้ในข้อตกลง 

ข้อ ๓. การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศมีการเก็บบันทึกข้อมูลทรัพย์สินสารสนเทศ โดยข้อมูล 
ที่จัดเก็บต้องประกอบด้วยข้อมูลที่จําเป็นในการค้นหาเพ่ือการใช้งานในภายหลัง 

ข้อ ๔. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
๔.๑ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของพนักงาน หรือหน่วยงาน

หรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้าง โดยให้สอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายในการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศท่ีหน่วยงานประกาศใช้ 
๔.๒ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้องกําหนดให้พนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้าง

ปฏิบัติงานตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยที่หน่วยงานประกาศใช้ 
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๔.๓ กําหนดให้มีขั้นตอนการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศในหน่วยงาน  
๔.๔ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการยุติการจ้าง หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ้างให้ชัดเจน และ

มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
๔.๕ พนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้างต้องส่งคืนทรัพย์สินสารสนเทศของหน่วยงานเมื่อ

สิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงาน หรือสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน 
๔.๖ ให้ยกเลิกสิทธิของพนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อ

สิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงาน หรือสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงการปฏิบัติงาน และให้ปรับเปลี่ยนระดับสิทธิในการ
เข้าใช้งานระบบสารสนเทศให้เหมาะสมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ เกิดขึ้น 

ข้อ ๕. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  
๕.๑ ให้มีการป้องกันขอบเขตพื้นที่ต้ังของหน่วยงาน (Security perimeter) ที่มีการติดต้ัง จัดเก็บ หรือใช้

งาน ระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ 
๕.๒ มีการออกแบบและติดต้ังการป้องกันความม่ันคงปลอดภัยด้านกายภาพ เพ่ือป้องกันภัยจากภายนอก 

ภัยในระดับหายนะทั้งที่ก่อโดยมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ระเบิด การก่อจลาจล 
เป็นต้น 

๕.๓ จัดวางและป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติหรืออันตรายต่าง ๆ และเพ่ือ
ป้องกันการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต 

๕.๔ มีการป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศ ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าขัดข้อง (Power failure) หรือที่อาจหยุดชะงัก
จากข้อผิดพลาดของโครงสร้างพื้นฐาน (Supporting utilities) 

๕.๕ มีการดูแลอุปกรณ์สารสนเทศอย่างถูกวิธี เพ่ือให้คงไว้ซึ่งความถูกต้องครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

ข้อ ๖. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 

๖.๑ มีการจัดทํา ปรับปรุง และดูแลเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือให้
พนักงานสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

๖.๒ มีการดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการแก่หน่วยงานตามที่ว่างจ้างปฏิบัติตามสัญญา
หรือข้อตกลงให้บริการที่ระบุไว้ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงงานด้านความมั่นคงปลอดภัย ลักษณะการให้บริการ และระดับ
การให้บริการ 

๖.๓ มีการติดตามตรวจสอบรายงานหรือบันทึกการให้บริการของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีให้บริการ
แก่หน่วยงานตามที่ว่าจ้างอย่างสมํ่าเสมอ 

๖.๔ จัดให้มีเกณฑ์การตรวจรับระบบสารสนเทศที่มีการปรับปรุง หรือที่มีเวอร์ช่ันใหม่ และควรมีการ
ทดสอบระบบสารสนเทศท้ังในช่วงการพัฒนาระบบและก่อนการตรวจรับ 

๖.๕ มีขั้นตอนควบคุมการตรวจสอบ ป้องกัน และกู้คืนในกรณีมีการใช้งานโปรแกรมไม่พึงประสงค์ และให้มี
การสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 
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๔.๓ กําหนดให้มีขั้นตอนการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศในหน่วยงาน  
๔.๔ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการยุติการจ้าง หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ้างให้ชัดเจน และ

มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
๔.๕ พนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้างต้องส่งคืนทรัพย์สินสารสนเทศของหน่วยงานเมื่อ

สิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงาน หรือสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน 
๔.๖ ให้ยกเลิกสิทธิของพนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อ

สิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงาน หรือสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงการปฏิบัติงาน และให้ปรับเปลี่ยนระดับสิทธิในการ
เข้าใช้งานระบบสารสนเทศให้เหมาะสมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ เกิดขึ้น 

ข้อ ๕. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  
๕.๑ ให้มีการป้องกันขอบเขตพื้นที่ต้ังของหน่วยงาน (Security perimeter) ที่มีการติดต้ัง จัดเก็บ หรือใช้

งาน ระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ 
๕.๒ มีการออกแบบและติดต้ังการป้องกันความม่ันคงปลอดภัยด้านกายภาพ เพ่ือป้องกันภัยจากภายนอก 

ภัยในระดับหายนะท้ังที่ก่อโดยมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ระเบิด การก่อจลาจล 
เป็นต้น 

๕.๓ จัดวางและป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติหรืออันตรายต่าง ๆ และเพ่ือ
ป้องกันการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต 

๕.๔ มีการป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศ ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าขัดข้อง (Power failure) หรือที่อาจหยุดชะงัก
จากข้อผิดพลาดของโครงสร้างพื้นฐาน (Supporting utilities) 

๕.๕ มีการดูแลอุปกรณ์สารสนเทศอย่างถูกวิธี เพ่ือให้คงไว้ซึ่งความถูกต้องครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

ข้อ ๖. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 

๖.๑ มีการจัดทํา ปรับปรุง และดูแลเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือให้
พนักงานสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

๖.๒ มีการดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการแก่หน่วยงานตามที่ว่างจ้างปฏิบัติตามสัญญา
หรือข้อตกลงให้บริการที่ระบุไว้ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงงานด้านความมั่นคงปลอดภัย ลักษณะการให้บริการ และระดับ
การให้บริการ 

๖.๓ มีการติดตามตรวจสอบรายงานหรือบันทึกการให้บริการของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีให้บริการ
แก่หน่วยงานตามที่ว่าจ้างอย่างสมํ่าเสมอ 

๖.๔ จัดให้มีเกณฑ์การตรวจรับระบบสารสนเทศที่มีการปรับปรุง หรือที่มีเวอร์ช่ันใหม่ และควรมีการ
ทดสอบระบบสารสนเทศท้ังในช่วงการพัฒนาระบบและก่อนการตรวจรับ 

๖.๕ มีขั้นตอนควบคุมการตรวจสอบ ป้องกัน และกู้คืนในกรณีมีการใช้งานโปรแกรมไม่พึงประสงค์ และให้มี
การสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 
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๖.๖ มีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ และทดสอบการนํากลับมาใช้งาน โดยให้เป็นไปตามนโยบายการสํารอง
ข้อมูลที่หน่วยงานประกาศใช้ 

๖.๗ มีการบริหารจัดการการควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกันภัยคุกคาม และมีการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและแอพพลิเคช่ันที่ทํางานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีการแลกเปลี่ยนบนเครือข่ายดังกล่าว 

๖.๘ มีการกําหนดรูปแบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ระดับการให้บริการ ข้อกําหนดการบริหารจัดการ 
ในข้อตกลงการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าเป็นการให้บริการโดยหน่วยงานเอง หรือจ้างช่วงไปยัง     
ผู้ให้บริการภายนอก 

๖.๙ จัดให้มีนโยบายและข้ันตอนปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านช่อง
ทางการสื่อสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๑๐ จัดให้มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์ระหว่างหน่วยงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก 

๖.๑๑ จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันข้อมูลสารสนเทศที่มีการสื่อสารหรือ
แลกเปลี่ยนผ่านระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

๖ .๑๒  มีการป้อง กันข้อมูลสารสนเทศที่ มี การแลกเป ล่ียนในการทํ าพาณิช ย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  
(Electronic commerce) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะ เพ่ือมิให้มีการฉ้อโกง ละเมิดสัญญา หรือมีการ
รั่วไหลหรือข้อมูลสารสนเทศถูกแก้ไขโดยมิได้รับอนุญาต 

๖.๑๓ มีการป้องกันข้อมูลสารสนเทศท่ีมีการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนในการทําธุรกรรมทางออนไลน์  
(Online transaction) เพ่ือมิให้มีการรับส่งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือส่งข้อมูลไปผิดที่ หรือมีการรั่วไหลของข้อมูล 
หรือข้อมูลถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกทําซ้ําใหม่ หรือถูกส่งซ้ําโดยมิได้รับอนุญาต 

๖.๑๔ สําหรับข้อมูลสารสนเทศที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้มีการป้องกันมิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โดยมิได้รับอนุญาต และเพ่ือรักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสารสนเทศ 

๖.๑๕ มีการเก็บบันทึกข้อมูล Audit log ซึ่งบันทึกข้อมูลกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
และเหตุการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน ในอนาคต และเพ่ือการ
ติดตามการควบคุมการเข้าถึง 

๖.๑๖ มีขั้นตอนการเฝ้าติดตามสังเกตการใช้งานระบบสารสนเทศ และมีการติดตามประเมินผลการติดตาม
สังเกตดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ 

๖.๑๗ มีการป้องกันระบบสารสนเทศท่ีจัดเก็บ Log และข้อมูล Log เพ่ือป้องกันการเข้าถึงหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาต 

๖.๑๘ มีการจัดเก็บ Log ที่เก่ียวข้องกับการดูแลระบบสารสนเทศโดยผู้ดูแลระบบ (System 
administrator หรือ System operator) 

ข้อ ๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์  
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
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๗.๑ จัดให้มีนโยบายควบคุมการเข้าถึง โดยจัดทําเป็นเอกสาร และมีการติดตามทบทวนให้นโยบายดังกล่าว

สอดคล้องกับข้อกําหนดหรือความต้องการด้านการดําเนินงานหรือการให้บริการ และด้านการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
๗.๒ จัดให้มีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ และยกเลิกบัญชีผู้ใช้อย่างเป็นทางการ         

เพ่ือควบคุมการให้สิทธิและการยกเลิกสิทธิในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศใด ๆ ของหน่วยงาน 
๗.๓ การกําหนดสิทธิในการเข้าถึงระดับสูง ให้ทําอย่างจํากัดและอยู่ภายใต้การควบคุม 
๗.๔ ผู้ใช้งานต้องดูแลป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศใดท่ีอยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบ ในระหว่างที่ไม่มี      

การใช้งาน 
๗.๕ จํากัดการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอก โดยให้สอดคล้อง

กับนโยบายควบคุมการเข้าถึง และข้อกําหนดการใช้งานแอพพลิเคช่ันเพ่ือการดําเนินงาน 
๗.๖ ให้ผู้ใช้งานทุกคนมีบัญชีผู้ใช้งานเป็นของตนเอง และให้ระบบสารสนเทศมีเทคนิคการตรวจสอบตัวตน

ที่เพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้ 
๗.๗ ให้ยุติหรือปิดหน้าจอการใช้งานระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานเกินระยะเวลาสงูสุด

ที่กําหนดไว้ 
๗.๘ จํากัดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและฟังก์ช่ันต่าง ๆ ในแอพพลิเคช่ันของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ

สารสนเทศ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการเข้าถึงที่ได้กําหนดไว้ 
๗.๙ กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือลดความเส่ียงในการใช้งาน

อุปกรณ์สารสนเทศหรืออุปกรณ์การสื่อสารที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (Laptop Computer) หรือ

สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็นต้น 

ข้อ ๘ . การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ  
๘.๑ ในการจัดทําข้อกําหนดขั้นตํ่าของระบบสารสนเทศใหม่ หรือการปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิม ให้มี

การระบุข้อกําหนดด้านการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศไว้ด้วย 
๘.๒ ให้ดูแล ควบคุม ติดตามตรวจสอบการทํางานในการจ้างช่วงพัฒนาซอฟต์แวร์  

ข้อ ๙. การบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิดให้มีการ

รายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิดผ่าน  ช่องทางการบริหารจัดการ 
ที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด 

ข้อ ๑๐. การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้มีความ

ต่อเน่ือง  ให้กําหนดแผนเพ่ือรักษาไว้หรือกู้คืนการให้บริการสารสนเทศ หลังเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้  การดําเนินงาน
หยุดชะงัก เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามระดับที่กําหนดไว้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
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ข้อ ๑๑. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการ

ใด ๆ รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
๑๑.๑ ให้มีการระบุไว้ให้ชัดเจนถึงแนวทางในการดําเนินงานของระบบสารสนเทศที่มีความสอดคล้องตาม

กฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยต้องจัดทําเป็นเอกสาร และมีการปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ 
๑๑.๒ ป้องกันมิให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์ 
๑๑.๓ พนักงานของหน่วยงานต้องดูแลให้งานที่เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่อยู่ใน

ขอบเขตความรับผิดชอบได้ดําเนินการไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 
๒. มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับกลาง 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับกลาง ให้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพ้ืนฐาน และต้อง
ปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ข้อ ๑. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านบริหารจัดการ  หน่วยงานต้องวางแผนการติดตามและประเมินผล

การใช้งานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือปรับปรุงหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
การใช้งาน และคงความมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 

ข้อ ๒. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหารจัดการด้านความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร 
๒.๑ มีการกําหนดเน้ืองานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ไว้อย่างชัดเจน 
๒.๒ มีการกําหนดขั้นตอนและช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 
๒.๓ จัดให้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางในการบริหารจัดการงานเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการดําเนินงาน ทั้งนี้ การพิจารณาทบทวนดังกล่าว

ควรดําเนินการโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับงานท่ีมีการพิจารณาทบทวน 

ข้อ ๓. การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ 
๓.๑ มีการกําหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลควบคุมการใช้งานและรับผิดชอบทรัพย์สินสารสนเทศไว้ชัดเจน 
๓.๒ มีการกําหนดกฎระเบียบในการใช้งานทรัพย์สินสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน โดยจัดทําเป็นเอกสาร และมี

การประกาศใช้ในหน่วยงาน   
๓.๓ มีการจําแนกประเภทของข้อมูลสารสนเทศ โดยจําแนกตามมูลค่าของข้อมูล ข้อกําหนดทางกฎหมาย 

ระดับช้ันความลับและความสําคัญต่อหน่วยงาน 
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๓.๔ มีการกําหนดและประกาศใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการจําแนกประเภทของข้อมูลสารสนเทศ และ

จัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการจําแนกประเภทของข้อมูลสารสนเทศท่ีหน่วยงาน

ประกาศใช้ 

ข้อ ๔. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร  พนักงาน หน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกต้องได้รับการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในส่วนที่

เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และได้รับการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติด้านความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่หน่วยงานประกาศใช้อย่างสม่ําเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ข้อ ๕. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  
๕.๑ มีการออกแบบและติดต้ังการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ เพ่ือป้องกันพ้ืนที่หรือสถานที่

ปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ 
๕.๒ ไม่ควรนําอุปกรณ์สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานของ

หน่วยงานหากมิได้รับอนุญาต 

ข้อ ๖. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 
๖.๑ มีการจัดการควบคุมการเปล่ียนแปลงของระบบสารสนเทศ 
๖.๒ มีการติดตามผลการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ และวางแผนด้านทรัพยากรสารสนเทศให้รองรับการ

ปฏิบัติงานในอนาคตอย่างเหมาะสม 
๖.๓ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือมิให้ข้อมูลรั่วไหลหรือถูก

นําไปใช้ผิดประเภท 
๖.๔ มีการจัดเก็บ Log ที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดใด ๆ ของระบบสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ Log ดังกล่าว

อย่างสมํ่าเสมอ และมีการจัดการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบอย่างเหมาะสม 
๖.๕ ระบบเวลาของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานหรือในขอบเขตงานด้านความมั่นคงปลอดภัย 

(Security domain) ต้องมีความสอดคล้องกัน (Synchronization) โดยให้มีการต้ังค่าพร้อมกับเวลาจากแหล่งเวลา

ที่เช่ือถือได้ 

ข้อ ๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์  
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

๗.๑ มีข้อบังคับให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามขั้นตอนเพ่ือการเลือกใช้รหัสผ่านอย่างมั่นคงปลอดภัยตามที่หน่วยงาน

กําหนด 
๗.๒ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเฉพาะบริการทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตนเองได้รับอนุญาตให้ใช้ได้เท่าน้ัน 
๗.๓ ให้มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบตัวตนที่เหมาะสมเพ่ือควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ

หน่วยงานจากระยะไกล 

หน้า  224สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  246สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



๓.๔ มีการกําหนดและประกาศใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการจําแนกประเภทของข้อมูลสารสนเทศ และ

จัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการจําแนกประเภทของข้อมูลสารสนเทศท่ีหน่วยงาน

ประกาศใช้ 

ข้อ ๔. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร  พนักงาน หน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกต้องได้รับการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในส่วนที่

เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และได้รับการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติด้านความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่หน่วยงานประกาศใช้อย่างสม่ําเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ข้อ ๕. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  
๕.๑ มีการออกแบบและติดต้ังการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ เพ่ือป้องกันพ้ืนที่หรือสถานที่

ปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ 
๕.๒ ไม่ควรนําอุปกรณ์สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานของ

หน่วยงานหากมิได้รับอนุญาต 

ข้อ ๖. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 
๖.๑ มีการจัดการควบคุมการเปล่ียนแปลงของระบบสารสนเทศ 
๖.๒ มีการติดตามผลการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ และวางแผนด้านทรัพยากรสารสนเทศให้รองรับการ

ปฏิบัติงานในอนาคตอย่างเหมาะสม 
๖.๓ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือมิให้ข้อมูลรั่วไหลหรือถูก

นําไปใช้ผิดประเภท 
๖.๔ มีการจัดเก็บ Log ที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดใด ๆ ของระบบสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ Log ดังกล่าว

อย่างสมํ่าเสมอ และมีการจัดการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบอย่างเหมาะสม 
๖.๕ ระบบเวลาของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานหรือในขอบเขตงานด้านความมั่นคงปลอดภัย 

(Security domain) ต้องมีความสอดคล้องกัน (Synchronization) โดยให้มีการต้ังค่าพร้อมกับเวลาจากแหล่งเวลา

ที่เช่ือถือได้ 

ข้อ ๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์  
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

๗.๑ มีข้อบังคับให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามขั้นตอนเพ่ือการเลือกใช้รหัสผ่านอย่างมั่นคงปลอดภัยตามที่หน่วยงาน

กําหนด 
๗.๒ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเฉพาะบริการทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตนเองได้รับอนุญาตให้ใช้ได้เท่าน้ัน 
๗.๓ ให้มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบตัวตนที่เหมาะสมเพ่ือควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ

หน่วยงานจากระยะไกล 

หน้า  224สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  247สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



๗.๔ มีการควบคุมการเข้าถึงช่องทางการดูแลระบบสารสนเทศทั้งทางกายภาพและการเชื่อมต่อผ่าน
คอมพิวเตอร์ สําหรับระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงจากระยะไกลได้ เช่น Remote diagnostic หรือ 
Configuration facility ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

๗.๕ มีการจัดกลุ่มตามประเภทของข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการ ระบบสารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้งานโดยมีการ
แบ่งแยกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นสัดส่วน 

๗.๖ กําหนดให้มีการควบคุมเส้นทางการไหลของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือไม่ให้
ขัดแย้งกับนโยบายควบคุมการเข้าถึงของแอพพลิเคช่ัน 

๗.๗ กําหนดขั้นตอนการ Log-on เพ่ือควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๗.๘ ให้จัดทําหรือจัดให้มีระบบการบริหารจัดการรหัสผ่านที่สามารถทํางานแบบเชิงโต้ตอบกับผู้ใช้งาน 

(Interactive) และสามารถรองรับการใช้งานรหัสผ่านที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
ข้อ ๘ . การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ  
๘.๑ ให้มีการตรวจสอบ (Validate) ข้อมูลใด ๆ ที่จะรับเข้าสู่แอพพลิเคช่ันก่อนเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า

ข้อมูลมีความถูกต้องและมีรูปแบบเหมาะสม 
๘.๒ ให้มีการตรวจสอบ (Validate) ข้อมูลใด ๆ อันเป็นผลจากการประมวลผลของแอพพลิเคช่ัน เพ่ือให้

มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลถูกต้องและเหมาะสม 
๘.๓ จัดให้มีแนวทางการบริหารจัดการกุญแจ (Key) เพ่ือรองรับการใช้งานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการ

เข้ารหัสลับของหน่วยงาน 
๘.๔ ให้เลือกชุดข้อมูลสารสนเทศที่จะนําไปใช้เพ่ือการทดสอบในระบบสารสนเทศอย่างระมัดระวัง รวมท้ังมี

แนวทางควบคุมและป้องกันข้อมูลรั่วไหล 
๘.๕ ให้มีการจํากัดการเข้าถึงซอร์สโค้ด (Source code) ของโปรแกรม 
๘.๖ หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีการตรวจสอบทบทวนการทํางาน

ของโปรแกรมท่ีมีความสําคัญ และทดสอบการใช้งานเพ่ือให้มั่นใจว่าผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการให้บริการของหน่วยงาน 

ข้อ ๙. การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้มีความ
ต่อเน่ือง 

๙.๑ จัดให้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่จําเป็น โดยกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึง
ของขั้นตอนการบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองในภาวะฉุกเฉิน 

๙.๒ กําหนดให้มีกรอบงานหลักสําหรับการพัฒนาแผนการบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้การพัฒนาแผนต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังสอดคล้องกับข้อกําหนดด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ตลอดจนมีการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังในการทดสอบและการดูแล 

๙.๓ ให้มีการทดสอบและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 

หน้า  225สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๐. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการ
ใด ๆ รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

๑๐.๑ จัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 

๑๐.๒ ใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
๑๐.๓ ให้มีการทบทวนตรวจสอบระบบสารสนเทศในด้านเทคนิคอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการพัฒนางานด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
๑๐.๔ วางแผนและจัดให้มีข้อกําหนดการตรวจสอบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบ

สารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดการหยุดชะงักของการให้บริการ 
๑๐.๕ ป้องกันการเข้าใช้งานเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการตรวจสอบ เพ่ือมิให้เกิดการใช้งานผิดประเภทหรือถูก

ละเมิดการใช้งาน (Compromise) 
 

๓. มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ให้ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพ้ืนฐานและ
ระดับกลาง และต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 

ข้อ ๑. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร 

๑.๑ มีการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงาน ในงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

๑.๒ มีการกําหนดขั้นตอนและช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 

๑.๓ ก่อนที่จะอนุญาตให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศหรือใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน ให้มีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดแนวทางป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยงน้ันก่อนการอนุญาต 

ข้อ ๒. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
๒.๑ ในการพิจารณารับพนักงานเข้าทํางาน หรือการว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ให้มีการ

ตรวจสอบประวัติหรือคุณสมบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยให้คํานึงถึง
ระดับช้ันความลับของข้อมูลสารสนเทศที่จะให้เข้าถึง และระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมิน 

๒ .๒ ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงการปฏิบั ติงานของพนักงาน หรือสัญญาว่าจ้างหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอก ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศไว้ในสัญญา 

ข้อ ๓. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  
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ข้อ ๑๐. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการ
ใด ๆ รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

๑๐.๑ จัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 

๑๐.๒ ใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
๑๐.๓ ให้มีการทบทวนตรวจสอบระบบสารสนเทศในด้านเทคนิคอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการพัฒนางานด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
๑๐.๔ วางแผนและจัดให้มีข้อกําหนดการตรวจสอบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบ

สารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดการหยุดชะงักของการให้บริการ 
๑๐.๕ ป้องกันการเข้าใช้งานเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการตรวจสอบ เพ่ือมิให้เกิดการใช้งานผิดประเภทหรือถูก

ละเมิดการใช้งาน (Compromise) 
 

๓. มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ให้ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับพ้ืนฐานและ
ระดับกลาง และต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 

ข้อ ๑. การจัดโครงสร้างด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วนการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร 

๑.๑ มีการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงาน ในงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

๑.๒ มีการกําหนดขั้นตอนและช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกท่ีมีหน้าที่ในการกํากับดูแล หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 

๑.๓ ก่อนที่จะอนุญาตให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศหรือใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน ให้มีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดแนวทางป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยงน้ันก่อนการอนุญาต 

ข้อ ๒. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
๒.๑ ในการพิจารณารับพนักงานเข้าทํางาน หรือการว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ให้มีการ

ตรวจสอบประวัติหรือคุณสมบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยให้คํานึงถึง
ระดับช้ันความลับของข้อมูลสารสนเทศที่จะให้เข้าถึง และระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมิน 

๒ .๒ ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงการปฏิบั ติงานของพนักงาน หรือสัญญาว่าจ้างหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอก ให้ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศไว้ในสัญญา 

ข้อ ๓. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  
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๓.๑ ในพ้ืนที่ที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ (Secure area) ต้องมีการควบคุมการเข้า
ออก โดยให้เฉพาะผู้มีสิทธิที่สามารถเข้าออกได้ 

๓.๒ มีการออกแบบแนวทางการป้องกันทางกายภาพสําหรับการทํางานในพ้ืนที่ที่ต้องการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านกายภาพ (Secure area) และกําหนดให้มีการนําไปใช้งาน 

๓.๓ มีการควบคุมบริเวณที่ผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึงอาจสามารถเข้าถึงได้ เช่น จุดรับส่งของ เป็นต้น หรือหาก
เป็นไปได้ให้แยกบริเวณดังกล่าวออกจากพื้นที่ที่มีการติดต้ัง จัดเก็บ หรือใช้งาน ระบบสารสนเทศและข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต 

๓.๔ มีการป้องกันสายเคเบิลที่ใช้เพ่ือการสื่อสาร หรือสายไฟ เพ่ือมิให้มีการดักรับสัญญาณ (Interception) 
หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น 

๓.๕ มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยให้กับอุปกรณ์สารสนเทศที่มีการนําไปใช้งานนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน โดยให้คํานึงถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันจากการนําไปใช้งานในสถานท่ีต่าง ๆ  

๓.๖ ก่อนการยกเลิกการใช้งานหรือจําหน่ายอุปกรณ์สารสนเทศท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต้องมี
การตรวจสอบอุปกรณ์สารสนเทศนั้นว่า ได้มีการลบ ย้าย หรือทําลาย ข้อมูลที่สําคัญหรือซอฟต์แวร์ที่จัดซื้อและ
ติดต้ังไว้ด้วยวิธีการที่ทําให้ไม่สามารถกู้คืนได้อีก  

ข้อ ๔. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 

๔.๑ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือลดโอกาสความผิดพลาดในการ
เปลี่ยนแปลงหรือใช้งานระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศที่ผิดประเภท 

๔.๒ มีการแยกระบบสารสนเทศสําหรับการพัฒนา ทดสอบ และใช้งานจริงออกจากกัน เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการเข้าใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศโดยมิได้รับอนุญาต 

๔.๓ มีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับการจัดเตรียมการให้บริการ และการดูแลปรับปรุง
นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ขั้นตอนปฏิบัติงาน หรือการควบคุมเกี่ยวกับความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยคํานึงถึงระดับความสําคัญของการดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องและการประเมินความเสี่ยง
อย่างต่อเน่ือง 

๔.๔ หากหน่วยงานอนุญาตให้มีการใช้งาน Mobile code (เช่น Script บางอย่างของเว็บแอพพลิเคช่ันที่มี
การทํางานอัตโนมัติเมื่อเรียกดูเว็บ) ควรมีการตั้งค่าการทํางาน (Configuration) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของ 
Mobile code นั้นเป็นไปตามความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ และห้ามโดยอัตโนมัติมิให้ Mobile code สามารถทํางานได้ในระบบสารสนเทศ หากในนโยบาย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กําหนดห้ามมิให้ประเภทของ Mobile code ดังกล่าวทํางานได้ 

๔.๕  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถถอดหรือต่อพ่วงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ (Removable media)  

๔.๖ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการทําลายอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถอด
หรือต่อพ่วงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ (Removable media) อย่างมั่นคงปลอดภัย 
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๔.๗ มีการป้องกันมิให้ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (System documentation) ถูกเข้าถึง
โดยมิได้รับอนุญาต 

๔.๘ ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ให้มีการป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าว เพ่ือมิให้มีการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต หรือถูกนําไปใช้งานผิดประเภท หรืออุปกรณ์หรือข้อมูลสารสนเทศ
ได้รับความเสียหาย 

๔.๙ ให้มีการป้องกันข้อมูลสารสนเทศที่มีการสื่อสารกันผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic messaging) 
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E - mail)  EDI หรือ Instant messaging) 

ข้อ ๕. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

๕.๑ จัดให้มีขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องการกําหนดรหัสผ่านอย่างเป็นทางการ 
๕.๒ กําหนดให้ผู้บริหารติดตามทบทวนระดับสิทธิในการเข้าถึงของผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการเป็นประจํา 
๕.๓ มีการกําหนดนโยบาย Clear desk สําหรับข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบกระดาษและที่จัดเก็บใน

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ที่สามารถถอดหรือต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และนโยบาย Clear screen 
สําหรับระบบสารสนเทศ 

๕.๔ ให้มีการระบุอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อเข้ากับระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ (Automatic equipment 
identification) เพ่ือตรวจสอบการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ดังกล่าวว่ามาจากอุปกรณ์ดังกล่าวจริง หรือจากสถานที่ที่
กําหนดไว้เท่าน้ัน ทั้งน้ี จําเป็นสําหรับการที่ระบบสารสนเทศจะรับการเชื่อมต่อจากเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต 
หรือมาจากเฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาต 

๕.๕ ให้จํากัดการเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เน่ืองจากโปรแกรม
ดังกล่าวอาจมีความสามารถควบคุมดูแลและเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบสารสนเทศได้ 

๕.๖ จํากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง เพ่ือเพ่ิมระดับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย 

๕.๗ สําหรับระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญสูง ต้องจัดให้ระบบสารสนเทศทํางานในสภาพแวดล้อมที่แยก
ออกมาต่างหาก โดยไม่ใช้ปะปนกับระบบสารสนเทศอ่ืน 

๕.๘ กําหนดให้มีนโยบาย แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่มีการ
ปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking) 

ข้อ ๖ . การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ  

๖.๑ ให้มีการตรวจสอบ (Validate) การทํางานของแอพพลิเคช่ันเพ่ือตรวจหาข้อผิดพลาดของข้อมูลที่อาจ
เกิดจากการทํางานหรือการประมวลผลท่ีผิดพลาด 

๖.๒ ให้มีข้อกําหนดขั้นต่ําสําหรับการรักษาความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) และความถูกต้องครบถ้วน 
(Integrity) ของข้อมูลในแอพพลิเคช่ัน รวมทั้งมีการระบุและปฏิบัติตามวิธีการป้องกันที่เหมาะสม 

๖.๓ จัดให้มีนโยบายในการใช้งานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ 
๖.๔ กําหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมการติดต้ังซอฟต์แวร์บนระบบสารสนเทศท่ีให้บริการ 
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๓.๑ ในพ้ืนที่ที่ต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ (Secure area) ต้องมีการควบคุมการเข้า
ออก โดยให้เฉพาะผู้มีสิทธิที่สามารถเข้าออกได้ 

๓.๒ มีการออกแบบแนวทางการป้องกันทางกายภาพสําหรับการทํางานในพ้ืนที่ที่ต้องการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านกายภาพ (Secure area) และกําหนดให้มีการนําไปใช้งาน 

๓.๓ มีการควบคุมบริเวณท่ีผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึงอาจสามารถเข้าถึงได้ เช่น จุดรับส่งของ เป็นต้น หรือหาก
เป็นไปได้ให้แยกบริเวณดังกล่าวออกจากพื้นที่ที่มีการติดต้ัง จัดเก็บ หรือใช้งาน ระบบสารสนเทศและข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต 

๓.๔ มีการป้องกันสายเคเบิลที่ใช้เพ่ือการสื่อสาร หรือสายไฟ เพ่ือมิให้มีการดักรับสัญญาณ (Interception) 
หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น 

๓.๕ มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยให้กับอุปกรณ์สารสนเทศที่มีการนําไปใช้งานนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน โดยให้คํานึงถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันจากการนําไปใช้งานในสถานท่ีต่าง ๆ  

๓.๖ ก่อนการยกเลิกการใช้งานหรือจําหน่ายอุปกรณ์สารสนเทศท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต้องมี
การตรวจสอบอุปกรณ์สารสนเทศนั้นว่า ได้มีการลบ ย้าย หรือทําลาย ข้อมูลที่สําคัญหรือซอฟต์แวร์ที่จัดซื้อและ
ติดต้ังไว้ด้วยวิธีการที่ทําให้ไม่สามารถกู้คืนได้อีก  

ข้อ ๔. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 

๔.๑ มีการแบ่งแยกหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือลดโอกาสความผิดพลาดในการ
เปลี่ยนแปลงหรือใช้งานระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศที่ผิดประเภท 

๔.๒ มีการแยกระบบสารสนเทศสําหรับการพัฒนา ทดสอบ และใช้งานจริงออกจากกัน เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการเข้าใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศโดยมิได้รับอนุญาต 

๔.๓ มีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกับการจัดเตรียมการให้บริการ และการดูแลปรับปรุง
นโยบายในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ขั้นตอนปฏิบัติงาน หรือการควบคุมเกี่ยวกับความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยคํานึงถึงระดับความสําคัญของการดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องและการประเมินความเสี่ยง
อย่างต่อเน่ือง 

๔.๔ หากหน่วยงานอนุญาตให้มีการใช้งาน Mobile code (เช่น Script บางอย่างของเว็บแอพพลิเคช่ันที่มี
การทํางานอัตโนมัติเมื่อเรียกดูเว็บ) ควรมีการตั้งค่าการทํางาน (Configuration) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของ 
Mobile code นั้นเป็นไปตามความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ และห้ามโดยอัตโนมัติมิให้ Mobile code สามารถทํางานได้ในระบบสารสนเทศ หากในนโยบาย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กําหนดห้ามมิให้ประเภทของ Mobile code ดังกล่าวทํางานได้ 

๔.๕  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถถอดหรือต่อพ่วงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ (Removable media)  

๔.๖ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการทําลายอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถอด
หรือต่อพ่วงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ (Removable media) อย่างมั่นคงปลอดภัย 
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๔.๗ มีการป้องกันมิให้ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (System documentation) ถูกเข้าถึง
โดยมิได้รับอนุญาต 

๔.๘ ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ให้มีการป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าว เพ่ือมิให้มีการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต หรือถูกนําไปใช้งานผิดประเภท หรืออุปกรณ์หรือข้อมูลสารสนเทศ
ได้รับความเสียหาย 

๔.๙ ให้มีการป้องกันข้อมูลสารสนเทศที่มีการสื่อสารกันผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic messaging) 
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E - mail)  EDI หรือ Instant messaging) 

ข้อ ๕. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

๕.๑ จัดให้มีขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องการกําหนดรหัสผ่านอย่างเป็นทางการ 
๕.๒ กําหนดให้ผู้บริหารติดตามทบทวนระดับสิทธิในการเข้าถึงของผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการเป็นประจํา 
๕.๓ มีการกําหนดนโยบาย Clear desk สําหรับข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบกระดาษและที่จัดเก็บใน

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ที่สามารถถอดหรือต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และนโยบาย Clear screen 
สําหรับระบบสารสนเทศ 

๕.๔ ให้มีการระบุอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อเข้ากับระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ (Automatic equipment 
identification) เพ่ือตรวจสอบการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ดังกล่าวว่ามาจากอุปกรณ์ดังกล่าวจริง หรือจากสถานที่ที่
กําหนดไว้เท่าน้ัน ทั้งนี้ จําเป็นสําหรับการที่ระบบสารสนเทศจะรับการเชื่อมต่อจากเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต 
หรือมาจากเฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาต 

๕.๕ ให้จํากัดการเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เน่ืองจากโปรแกรม
ดังกล่าวอาจมีความสามารถควบคุมดูแลและเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบสารสนเทศได้ 

๕.๖ จํากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง เพ่ือเพ่ิมระดับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย 

๕.๗ สําหรับระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญสูง ต้องจัดให้ระบบสารสนเทศทํางานในสภาพแวดล้อมที่แยก
ออกมาต่างหาก โดยไม่ใช้ปะปนกับระบบสารสนเทศอ่ืน 

๕.๘ กําหนดให้มีนโยบาย แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่มีการ
ปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking) 

ข้อ ๖ . การจัดหาหรือจัดให้มีการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ  

๖.๑ ให้มีการตรวจสอบ (Validate) การทํางานของแอพพลิเคช่ันเพ่ือตรวจหาข้อผิดพลาดของข้อมูลที่อาจ
เกิดจากการทํางานหรือการประมวลผลท่ีผิดพลาด 

๖.๒ ให้มีข้อกําหนดข้ันตํ่าสําหรับการรักษาความถูกต้องแท้จริง (Authenticity) และความถูกต้องครบถ้วน 
(Integrity) ของข้อมูลในแอพพลิเคช่ัน รวมทั้งมีการระบุและปฏิบัติตามวิธีการป้องกันที่เหมาะสม 

๖.๓ จัดให้มีนโยบายในการใช้งานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ 
๖.๔ กําหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมการติดต้ังซอฟต์แวร์บนระบบสารสนเทศท่ีให้บริการ 

หน้า  228สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  251สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



๖.๕ ให้มีการควบคุมการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนการควบคุมที่เป็น
ทางการ 

๖.๗ ให้จํากัดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน (Software package) โดยให้เปลี่ยนแปลง
เฉพาะเท่าที่จําเป็น และควบคุมทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มงวด 

๖.๘ มีมาตรการป้องกันเพ่ือลดโอกาสที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อ ๗. การบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด 
๗.๑ กําหนดให้พนักงานหรือผู้ใช้งานท่ีเป็นบุคคลภายนอก มีการบันทึกและรายงานจุดอ่อนใด ๆ ที่อาจ

สังเกตพบระหว่างการใช้งานระบบสารสนเทศ 
๗.๒ กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองต่อ

สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด อย่างรวดเร็ว มีระเบียบ และมีประสิทธิผล 
๗.๓ หากในข้ันตอนการติดตามผลกับบุคคลหรือหน่วยงานภายหลังจากเกิดสถานการณ์ด้านความมั่นคง

ปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด ซึ่งเก่ียวข้องกับการดําเนินการทางกฎหมาย (ไม่ว่าทางแพ่งหรือทาง
อาญา) ให้มีการรวบรวม จัดเก็บ และนําเสนอหลักฐาน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อ ๘. การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้มีความ
ต่อเนื่อง  ให้มีการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลให้การดําเนินงานหยุดชะงัก และความเป็นไปได้ในการเกิดผล
กระทบ ตลอดจนผลต่อเน่ืองจากการหยุดชะงักน้ันในแง่ของความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ข้อ ๙. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการ 
ใด ๆ รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

๙.๑ กําหนดขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่าในการใช้งานข้อมูลที่อาจถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือการ
ใช้งานซอฟต์แวร์มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ 

๙.๒ ป้องกันมิให้ข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญเกิดความเสียหาย สูญหายหรือถูกปลอมแปลง โดยให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน และข้อกําหนดการให้บริการ 

 
------------------------------------------------- 
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๖.๕ ให้มีการควบคุมการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนการควบคุมที่เป็น
ทางการ 

๖.๗ ให้จํากัดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน (Software package) โดยให้เปลี่ยนแปลง
เฉพาะเท่าที่จําเป็น และควบคุมทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มงวด 

๖.๘ มีมาตรการป้องกันเพ่ือลดโอกาสที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อ ๗. การบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด 
๗.๑ กําหนดให้พนักงานหรือผู้ใช้งานท่ีเป็นบุคคลภายนอก มีการบันทึกและรายงานจุดอ่อนใด ๆ ที่อาจ

สังเกตพบระหว่างการใช้งานระบบสารสนเทศ 
๗.๒ กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองต่อ

สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด อย่างรวดเร็ว มีระเบียบ และมีประสิทธิผล 
๗.๓ หากในข้ันตอนการติดตามผลกับบุคคลหรือหน่วยงานภายหลังจากเกิดสถานการณ์ด้านความมั่นคง

ปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อาจคาดคิด ซึ่งเก่ียวข้องกับการดําเนินการทางกฎหมาย (ไม่ว่าทางแพ่งหรือทาง
อาญา) ให้มีการรวบรวม จัดเก็บ และนําเสนอหลักฐาน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อ ๘. การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้มีความ
ต่อเนื่อง  ให้มีการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลให้การดําเนินงานหยุดชะงัก และความเป็นไปได้ในการเกิดผล
กระทบ ตลอดจนผลต่อเน่ืองจากการหยุดชะงักน้ันในแง่ของความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ข้อ ๙. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการ 
ใด ๆ รวมทั้งข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

๙.๑ กําหนดขั้นตอนปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่าในการใช้งานข้อมูลที่อาจถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือการ
ใช้งานซอฟต์แวร์มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ 

๙.๒ ป้องกันมิให้ข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญเกิดความเสียหาย สูญหายหรือถูกปลอมแปลง โดยให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน และข้อกําหนดการให้บริการ 

 
------------------------------------------------- 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง รายชื่อหนวยงานหรือองคกร หรือสวนงานของหนวยงาน

หรือองคกรที่ถือเปนโครงสรางพื้นฐานสำคัญของประเทศซึ่งตอง
กระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครงครัด พ.ศ. ๒๕๕๙



 

 

ชื่อกฎหมาย  
 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงาน  
ของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศซึ่งต้องกระท าตามวิธี การแบบปลอดภัย 
ในระดับเคร่งครัด พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เล่ม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง / หน้า ๘ / วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

เริ่มบังคับใช้ 
 วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง  รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็น 

โครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
กําหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศกําหนดรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร   
หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศ  เพื่อให้ดําเนินการ
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  ระดับกลาง  หรือระดับพื้นฐาน  แล้วแต่กรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัย 
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  รายชื่อ
หน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศ 
ซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานหรือองค์กร  หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัย 
ในระดับเคร่งครัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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แนบท้าย ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือสว่นงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเปน็ 

โครงสร้างพื้นฐานสาํคญัของประเทศซึ่งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดบัเคร่งครัด  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ว่าด้วยรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กร 
 
ส่วนราชการ 

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กรมประชาสัมพันธ์ 
(๓) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
(๔) สํานักงบประมาณ 
(๕) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

๒. กระทรวงกลาโหม  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
(๒) กองบัญชาการกองทัพไทย 
(๓) กองทัพบก 
(๔) กองทัพเรือ 
(๕) กองทัพอากาศ 

๓. กระทรวงการคลัง  เฉพาะ 
(๑) กรมธนารักษ์ 
(๒) กรมบัญชีกลาง 
(๓) กรมศุลกากร 
(๔) กรมสรรพสามิต 
(๕) กรมสรรพากร 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(๗) สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

๔. กระทรวงการต่างประเทศ 
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เฉพาะ 

(๑) กรมชลประทาน 
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(๒) กรมประมง 
(๓) กรมปศุสัตว์ 
(๔) กรมวิชาการเกษตร 
(๕) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

๖. กระทรวงคมนาคม  เฉพาะ 
(๑) กรมเจ้าท่า 
(๒) กรมการขนส่งทางบก 
(๓) กรมท่าอากาศยาน 
(๔) กรมทางหลวง 
(๕) กรมทางหลวงชนบท 
(๖) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

๗. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เฉพาะ 
(๑) กรมควบคุมมลพิษ 

๘. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
(๒) กรมอุตุนิยมวิทยา   

๙. กระทรวงพลังงาน  เฉพาะ 
(๑) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(๒) กรมธุรกิจพลังงาน 

๑๐.กระทรวงพาณิชย์  เฉพาะ 
(๑) กรมการค้าภายใน 
(๒) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

๑๑.กระทรวงมหาดไทย  เฉพาะ 
(๑) กรมการปกครอง   
(๒) กรมที่ดิน 
(๓) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๔) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๑๒.กระทรวงยุติธรรม  เฉพาะ 
(๑) กรมบังคับคดี 
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(๒) กรมราชทัณฑ์ 
(๓) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(๔) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
(๕) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑๓.กระทรวงแรงงาน  เฉพาะ 
(๑) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
(๒) สํานักงานประกันสังคม 

๑๔.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

๑๕.กระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะ 
(๑) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
(๒) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
(๓) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
(๔) มหาวิทยาลัยนเรศวร   
(๕) มหาวิทยาลัยมหิดล   
(๖) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
(๗) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

๑๖.กระทรวงสาธารณสุข  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) กรมการแพทย์   
(๓) กรมควบคุมโรค 
(๔) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๕) กรมอนามัย 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑๗.กระทรวงอุตสาหกรรม  เฉพาะ 
(๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(๒) สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
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๑๘.ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรอืทบวง  เฉพาะ 
(๑) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
๑. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
๒. สํานักงานอัยการสูงสุด 

รัฐวิสาหกิจ 
๑. การเคหะแห่งชาติ 
๒. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
๓. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๔. การประปาส่วนภูมิภาค 
๕. การประปานครหลวง 
๖. การไฟฟ้านครหลวง 
๗. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๘. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๙. การยางแห่งประเทศไทย  
๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
๑๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
๑๒. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
๑๓. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
๑๔. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๑๕. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
๑๖. ธนาคารออมสิน 
๑๗. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
๑๘. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๑๙. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
๒๐. บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
๒๑. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
๒๒. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
๒๓. บริษัท ขนส่ง จํากัด 
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๒๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
๒๕. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
๒๖. บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) 
๒๗.  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
๒๘.  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
๒๙. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
๓๐. องค์การเภสัชกรรม 
๓๑. องค์การคลังสินค้า 
๓๒. องค์การจัดการนํ้าเสีย 
๓๓. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๓๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๓๕. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๑. กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
๒. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
๓. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
๔. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
๕. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
๖. สภากาชาดไทย   
๗. สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
๘. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
๙. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

องค์การมหาชน  
๑. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
๒. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
๓. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   
๔. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑. กรุงเทพมหานคร   
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หน่วยงานภาคเอกชน 

๑. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
๒. บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด 
๓. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
๔. สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

---------------------------------------------------- 
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙



ชื่อกฎหมาย  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 เล่ม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๒๙ ก / หน้า ๑ / วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เริ่มบังคับใช้ 

 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การโอนสิทธิการถือครองเงินหรือการโอนสิทธิ

การถอนเงิน  หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดหรือบางส่วน 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“บัตรอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
“บัตรเครดิต”  หมายความว่า  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้ชําระ

ค่าสินค้า  ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใด  แทนการชําระด้วยเงินสด  หรือเพื่อใช้เบิก  ถอน  โอน  หรือทําธุรกรรมอื่นใด
ที่เกี่ยวกับเงิน  และผู้ให้บริการจะเรียกให้ผู้ใช้บริการชําระเงินในภายหลัง 

“บัตรเดบิต”  หมายความว่า  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้ชําระ
ค่าสินค้า  ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใด  แทนการชําระด้วยเงินสด  หรือเพื่อใช้เบิก  ถอน  โอน  หรือทําธุรกรรมอื่นใด
ที่เกี่ยวกับเงิน  ตามมูลค่าของเงินที่ผู้ใช้บริการได้ฝากไว้กับผู้ให้บริการ 

“เงินอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการซ่ึงจะ
ระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม  โดยมีการชําระเงินให้แก่ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้า  เพื่อนําไปใช้ชําระค่าสินค้า  ค่าบริการ  
หรือค่าอื่นใด  แทนการชําระด้วยเงินสด  และได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจํานวนเงินที่ชําระไว้ล่วงหน้า 

“อีดีซี”  (Electronic  Data  Capture  :  EDC)  หมายความว่า  อุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับ
การรับส่งข้อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต  บัตรเดบิต  เงินอิเล็กทรอนิกส์  หรือ 
บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด  ไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตร 

“เครือข่ายอีดีซี”  (EDC  Network)  หมายความว่า  เครือข่ายรับส่งข้อมูลอีดีซีที่มีศูนย์กลาง 
หรือจุดเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการเครือข่าย 

“เครือข่ายบัตรเครดิต”  หมายความว่า  เครือข่ายการให้บริการรับส่งข้อมูลการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปยังผู้ให้บริการซ่ึงออกบัตรเช่นว่านั้น  เพื่ออนุมัติการใช้บัตร
ในการทํารายการแต่ละรายการ  หรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหว่างกัน 

“บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน”  (Transaction  Switching)  หมายความว่า  บริการเป็นศูนย์กลาง
หรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ให้บริการตามที่ตกลงกัน 

“บริการรับชําระเงินแทน”  หมายความว่า  บริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเจ้าหนี้ 
“บริการหักบัญชี”  (Clearing)  หมายความว่า  บริการรับส่ง  ตรวจสอบ  และยืนยันข้อมูลตามคําสั่ง

การชําระเงินสําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหน้ี  หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ  เพื่อใช้
ข้อมูลดังกล่าวไปทําการชําระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้  ทั้งนี้  รวมถึงการจัดการเพื่อให้กระบวนการชําระ
ดุลสําเร็จลุล่วงด้วย 

“บริการชําระดุล”  (Settlement)  หมายความว่า  บริการระบบการชําระเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ  
โดยผู้ให้บริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้  หรือรับชําระหนี้โดยวิธีอื่นใด
ตามที่ตกลงกัน  แล้วปรับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้  หรือชําระเงินด้วยวิธีอื่นใด  
เพื่อให้หนี้ดังกล่าวระงับไป 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 

“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ”  หมายความว่า  สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 

“ธปท.”  หมายความว่า  ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ผู้ว่าการ”  หมายความว่า  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ให้  ธปท.  เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

มาตรา ๖ ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ทราบ  
ขึ้นทะเบียน  หรือได้รับใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบการแจ้งให้ทราบ  การขึ้นทะเบียน  และการขอรับใบอนุญาต   
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๗ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการให้ยื่นแบบการแจ้งให้ทราบ  
แบบการขอขึ้นทะเบียน  หรือแบบการขอรับใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยเอกสารที่มีรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  ได้แก่ 
 (ก) แผนฉุกเฉินหรือระบบให้บริการสํารองเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
 (ข) นโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศซึ่งอย่างน้อย 

ต้องมีมาตรฐานตามท่ี  ธปท.  ประกาศกําหนด 
(๒) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  ได้แก่ 
 (ก) เอกสารตาม  (๑) 
 (ข) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (ค) แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (ง) ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้า  266สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (จ) ผลการศึกษาความเป็นไปได้และประเมินความเสี่ยงในการให้บริการ  รวมทั้งแผนฉุกเฉิน
รองรับกรณีเกิดปัญหา 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละบัญชี  ธปท.  จะประกาศกําหนด 
ให้ยื่นเอกสารท่ีมีรายการเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๘ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  
ยื่นแบบการแจ้งให้ทราบหรือแบบการขอข้ึนทะเบียน  พร้อมทั้งเอกสารตามมาตรา  ๗  ต่อผู้ว่าการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมาย  และหากปรากฏว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการน้ัน
ยื่นเอกสารครบถ้วน  รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  
วรรคสอง  แล้ว  ให้ออกใบรับแจ้งหรือใบรับขึ้นทะเบียนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  ผู้ใดย่ืนเอกสาร 
หรือหลักฐานใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือมีกรณีที่มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ใหผู้้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายแจ้งให้ผู้ให้บริการ
นั้นทราบ  เพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน  แล้วแต่กรณี  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการนั้นไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง  หรือไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง  
ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรา  ๓๓  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้ให้บริการนั้นดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมก็ได้ 

มาตรา ๙ ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ค   
ได้ยื่นแบบการขอใบอนุญาตพร้อมท้ังเอกสารตามมาตรา  ๗  (๒)  แล้ว  ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ผู้ว่าการมอบหมายตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามมาตรา  ๗  และการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  ในกรณีที่พบว่าเอกสาร
หรือหลักฐานใดไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  หรือยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด  ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายแจ้งให้สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการทราบ  เพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  หรือครบถ้วนก่อนเสนอ
คณะกรรมการเพื่อออกใบอนุญาต 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  ยื่นเอกสาร
ครบถ้วนและถูกต้อง  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  
วรรคสอง  หรือได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการ
มอบหมายมีคําสั่งตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละราย  
คณะกรรมการอาจกําหนดข้อปฏิบัติในการให้บริการของผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  หรือจะกําหนด
เง่ือนไขในการให้บริการไว้ในใบอนุญาตของผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  ก็ได้ 

ข้อปฏิบัติและเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงต้องไม่เป็นภาระหรืออุปสรรคเกินสมควรในการให้บริการ 
ของผู้ให้บริการ 

มาตรา ๑๑ ใบอนุญาตของผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  มีอายุสิบปี 
ผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  อาจย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาเก้าสิบวันแต่ไม่น้อยกว่า

หกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ  โดยย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ผู้ว่าการมอบหมาย  พร้อมทั้งเอกสารท่ีแสดงหลักฐานการได้รับใบอนุญาตเดิม 

ให้คณะกรรมการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอต่ออายุใบอนุญาต  โดยแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งย่ืนคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาต 

ในกรณีที่คณะกรรมการแจ้งการไม่ต่ออายุใบอนุญาต  และใบอนุญาตเดิมยังไม่สิ้นอายุ  ให้ผู้ให้บริการนั้น
ยังคงให้บริการตามใบอนุญาตเดิมได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตส้ินอายุ  ในการนี้  คณะกรรมการจะส่ังให้ 
ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบในการขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ใบรับแจ้ง  ใบรับขึ้นทะเบียน  หรือใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการสูญหาย  
ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ  ให้ผู้ให้บริการยื่นคําขอรับใบแทนต่อผู้ว่าการ  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบในการขอรับใบแทนที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
การให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละบัญชี  โดยอาจประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
(๒) การตรวจสอบและรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบการให้บริการที่น่าเชื่อถืออย่างสม่ําเสมอ 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) การปฏิบัติตามแผน  นโยบาย  มาตรการ  และระบบต่าง ๆ  ที่ผู้ให้บริการยื่นตามมาตรา  ๗  
แล้วแต่กรณี 

(๔) การกําหนดค่าธรรมเนียมในการให้บริการอย่างชัดเจน 
(๕) การรับคําร้องเมื่อมีการร้องเรียน  หรือมีข้อโต้แย้งจากผู้ใช้บริการ  และการดําเนินการ  รวมทั้ง

กรอบเวลาเพื่อหาข้อยุติ 
(๖) การจัดทําบัญชีและรายงานการปฏิบัติการ 
(๗) เร่ืองอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการให้บริการแต่ละประเภท 
มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการแต่ละประเภท  

ธปท.  จะกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้บริการเพิ่มเติมที่จําเป็นให้เกิดความเรียบร้อย   
ในเรื่องดังต่อไปนี้ก็ได้ 

(๑) การออกหลักฐานการชําระเงิน 
(๒) การเก็บรักษาเงินที่จะต้องส่งมอบ 
(๓) การกําหนดผลสิ้นสุดของการโอนเงินซึ่งผู้รับสามารถใช้เงินได้ทันทีโดยปราศจากเงื่อนไข 
(๔) การจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระทางด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ผู้ตรวจสอบอิสระทางด้านความม่ันคงปลอดภัยตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามรายชื่อที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๕ ให้ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความบกพร่องในการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์   

ให้แจ้ง  ธปท.  ทราบโดยเร็ว 
(๒) จัดทําข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับการให้บริการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไว้ให้พร้อมที่

พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบได้  รวมทั้งอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ
การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดประสงค์จะเลิกการให้บริการ  ให้ผู้ให้บริการรายนั้น
แจ้งให้  ธปท.  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันเลิกการให้บริการ  และให้ส่งคืนใบรับแจ้ง   
ใบรับขึ้นทะเบียน  หรือใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกการให้บริการด้วย  ทั้งนี้   
หากผู้ประสงค์จะเลิกการให้บริการนั้นเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  หรือบัญชี  ค  ให้  ธปท.  ประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

ให้  ธปท.  มีอํานาจสั่งให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเลิกการให้บริการตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติ 
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการก็ได้ 

ในกรณีที่  ธปท.  ได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกให้ผู้ให้บริการมาให้ข้อมูล  หรือส่งเอกสารใด ๆ  ในการควบคุมดูแลการประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ 
ของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  หรือพระราชกฤษฎีกานี้  ให้  ธปท.  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขหรือ 
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ 

หมวด  ๓ 
การห้ามประกอบธุรกิจ  การพักใช้  และเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  ผู้ใดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  หรือพระราชกฤษฎีกาน้ี  ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ผู้ว่าการมอบหมายรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา  ๓๓  วรรคส่ี  วรรคห้า  
และวรรคหก  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  โดยเร็ว 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในประกาศของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  หรือพระราชกฤษฎีกาน้ี  จนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า 
อาจส่งผลกระทบต่อระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ  หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ  ธปท.  ที่สั่งให้ 
แก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรา  ๑๘  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา  ๓๔  วรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้จนกว่า
ผู้ให้บริการผู้นั้นจะดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  
เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  นั้น  กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) กระทําการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๔  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๒) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  
หรือพระราชกฤษฎีกานี้  หรือกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๘  ซ้ําอีก  จนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๒ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงดําเนินการต่อไปได้เป็นระยะเวลา
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามวรรคหนึ่งประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ต่อไปภายหลังครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจนั้นแจ้งให้ทราบ  ขอข้ึนทะเบียน  หรือขอรับใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  ภายในระยะเวลา 
เก้าสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า  271สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า  272สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีปัจจุบันธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์มีการแพร่หลายมากข้ึน  โดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ได้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับผู้ให้บริการในภาคเอกชน  แต่ปัจจุบันยังไม่มีการควบคุมดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ซึ่งอาจทําให้เกิดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์  ความน่าเช่ือถือและยอมรับในระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชน  สมควรกําหนดการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เพ่ือให้การควบคุมดูแลธุรกิจดังกล่าวทั้งระบบมีมาตรฐานเดียวกัน  
ทั้งในกรณีผู้ให้บริการที่เป็นภาคเอกชนและผู้ให้บริการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

หน้า  273สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. ๑๐/๒๕๕๙ 
เรื่อง การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี ก 

ที่ไมตองแจงใหทราบกอนใหบริการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ



 

 

ชื่อกฎหมาย  
 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามบัญชี ก ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เล่ม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง / หน้า ๓๑ / วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

เริ่มบังคับใช้ 
 วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

  

หน้า  275สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่  สนส.  ๑๐/๒๕๕๙   

เร่ือง  การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี  ก  ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 
 

๑. เหตุผลในการออกประกาศ 
เพื่อกําหนดประเภทของการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ซึ่งใช้ซื้อสินค้า

หรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กําหนดไว้ล่วงหน้า  จากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 
ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ 
๒. อํานาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  จึงประกาศกําหนดประเภทของ 
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี  ก  ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ 
๓. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  บัญชี  ก  ตามที่กําหนดไว้ใน
บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
๔. เนื้อหา 

ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกําหนดให้การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
เฉพาะอย่างตามรายการท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า  จากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ใช้จํากัด
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคโดยไม่แสวงหากําไรจากการออกบัตรดังต่อไปนี้  เป็นธุรกิจบริการ 
ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ   

๔.๑ เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อชําระค่าสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างอันเป็นธุรกิจของตนเอง 
๔.๒ เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เฉพาะชําระค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหาร 

๕. วันเร่ิมต้นบังคับใช้ 
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
วิรไท  สันติประภพ 

ผู้ว่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

หน้า  276สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. ๑๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ

บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ



 

 

ชื่อกฎหมาย  
 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๑/๒๕๕๙ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เล่ม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง / หน้า ๓๒ / วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

เริ่มบังคับใช้ 
 วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

  

หน้า  278สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่  สนส.  ๑๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 
 

๑. เหตุผลในการออกประกาศ 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เกิดความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์  เกิดความน่าเชื่อถือและยอมรับ 
ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชน 
๒. อํานาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(ธปท.)  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
๓. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
๔. เนื้อหา  

๔.๑ ในประกาศฉบับนี้ 
 “ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้บริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนกิส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประกอบด้วยธุรกิจบริการ 
ที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ  (บัญชี  ก)  ธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ  (บัญชี  ข)  
และธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ  (บัญชี  ค)   

 “สถาบันการเงินเฉพาะกิจ”  หมายความว่า  สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

 “ธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ก)  ได้แก่  การให้บริการ 
เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรบับริการเฉพาะอย่างตามรายการท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า  จากผู้ขายสินค้า
หรือให้บริการเพียงรายเดียว  ทั้งนี้  เว้นแต่การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จํากัดเพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผู้บริโภคโดยมิได้แสวงหากําไรจากการออกบัตร  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Money  บัญชี  ก) 

หน้า  279สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

 “ธุรกิจบริการที่ต้องขอข้ึนทะเบียนก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ข)  ได้แก่ 
 (๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต  (Credit  Card  Network) 
 (๒) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี  (EDC  Network) 
 (๓) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินระบบหน่ึงระบบใด  (Transaction  Switching  

บัญชี  ข) 
 (๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า  และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง 

ตามรายการท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย  ณ  สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบ
การจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน  (e-Money  บัญชี  ข) 

 “ธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ค)  ได้แก่ 
 (๑) การให้บริการหักบัญชี  (Clearing) 
 (๒) การให้บริการชําระดุล  (Settlement) 
 (๓) การให้บริการชําระเงินทางอิ เล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด   

หรือผ่านทางเครือข่าย 
 (๔) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ  (Transaction  Switching  บัญชี  ค) 
 (๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน   
 (๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า  และหรือรับบริการเฉพาะอย่าง 

ตามรายการที่กําหนดไว้ล่วงหน้า  จากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย  โดยไม่จํากัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้
ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน  (e-Money  บัญชี  ค)  

๔.๒ การให้บริการชําระดุล  (Settlement)   
 ผู้ให้บริการต้องกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับผลสิ้นสุดสมบูรณ์ของการโอนเงิน  (Finality)  

ซึ่งผู้รับสามารถใช้เงินได้ทันทีโดยปราศจากเง่ือนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้  (Irrevocable)  พร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ 

๔.๓ การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย 
 ผู้ให้บริการต้องออกหลักฐานการชําระเงิน  หรือหลักฐานอื่นใดที่มีข้อความทํานองเดียวกัน  

และจัดส่งให้ผู้ใช้บริการตามวิธีการที่ตกลงกับผู้ใช้บริการ   
 เม่ือผู้ให้บริการได้ออกหลักฐานการชําระเงิน  หรือหลักฐานอื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการ 

ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่าการชําระเงินของผู้ใช้บริการมีผลเสร็จสิ้นสมบูรณ์  เว้นแต่การรับชําระเงินด้วยเช็ค
ให้ถือว่าการชําระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์  เมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน 

๔.๔ การให้บริการรับชําระเงินแทน 
 เมื่อได้รับชําระเงินแล้ว  ผู้ให้บริการต้องออกหลักฐานเพื่อแสดงว่าได้รับชําระเงิน 

จากผู้ใช้บริการ  ในรูปของใบเสร็จรับเงิน  ใบรับเงิน  ใบรับฝากชําระ  หรือหลักฐานอื่นใด  ที่มีข้อความ
ทํานองเดียวกันและจัดส่งให้ผู้ใช้บริการตามวธิีการที่ตกลงกับผู้ใช้บริการ  โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังนี้ 
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 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

 ๑) ชื่อผู้ให้บริการ  และชื่อเจ้าหนี้ 
 ๒) จํานวนเงินและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการท่ีชําระ  โดยอาจระบุเป็นชื่อย่อ

หรือรหัสก็ได้  รวมถึงรายละเอียดที่อ้างอิงถึงผู้ใช้บริการ 
 ๓) วัน  เดือน  ปี  และเวลาที่ออกหลักฐานการรับชําระเงิน   
 เม่ือผู้ให้บริการได้ออกหลักฐานการรับชําระเงินแล้ว  ให้ถือว่าการชําระเงินของผู้ใช้บริการ

มีผลเสร็จสิ้นสมบูรณ์  เว้นแต่การรับชําระเงินด้วยเช็คให้ถือว่าการชําระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์  เมื่อเช็คนั้น
สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน 

๔.๕ ในกรณีที่  ธปท.  เห็นสมควร  อาจกําหนดให้ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบทางด้านความม่ันคงปลอดภัยโดยผู้ตรวจสอบอิสระตามรายชื่อที่คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กําหนดด้วยก็ได้ 
๕. วันเริ่มต้นบังคับใช้ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
วิรไท  สันติประภพ 

ผู้ว่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. ๑๓/๒๕๕๙ 
เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจบริการ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ



ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. ๑๓/๒๕๕๙ 
เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจบริการ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 

 

ชื่อกฎหมาย  
ประกาศธนาคารแห่ งประ เทศไทย  ที่  สนส .  ๑๓ /๒๕๕๙ เ รื่ อ ง  น โยบายและมาตรการ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เล่ม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง / หน้า ๔๑ / วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

เริ่มบังคับใช้ 
 วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่  สนส.  ๑๓/๒๕๕๙ 

เรื่อง  นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 
 

๑. เหตุผลในการออกประกาศ 
เพื่อให้มีมาตรฐานในการกําหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางระบบ

สารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
และใช้เป็นแนวทางกําหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือ  มีความม่ันคงปลอดภัย   
และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง   
๒. อํานาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล 
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(ธปท.)  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
๓. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
๔. เนื้อหา 

ผู้ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานนโยบายและมาตรการ 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ  ดังนี้ 

๔.๑ นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
 (๑) ผู้ให้บริการจะต้องจัดทํานโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 

เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูง 
ของผู้ให้บริการ  ทั้งนี้  ผู้ให้บริการจะต้องเผยแพร่นโยบายดังกล่าว  และอบรมให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง
เพื่อถือปฏิบัติ  รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสมํ่าเสมอ   

 (๒) นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ  
อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

  (ก) การควบคุมการเข้าถึง  และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ 
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 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

  (ข) การรักษาความลับของข้อมูล  และความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ 
  (ค) การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ 
  (ง) การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
๔.๒ มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ   
 ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้กําหนดขึ้น   
และมาตรการดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ  โดยครอบคลุมถึงการควบคุมการเข้าถึง 
และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้  การรักษาความลับของข้อมูล  การรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ  
การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ  การแก้ไขปัญหาและการรายงาน  รวมถึงจัดให้มี
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 

 ทั้งนี้  ผู้ให้บริการจะต้องดําเนินการทบทวนหรือปรับปรุงมาตรการตามระยะเวลาที่กําหนด 
หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบกับนโยบายและมาตรการที่ได้กําหนดไว้  ตลอดจนจัดอบรม
และให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

อนึ่ง  ธปท.  ได้จัดทําแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
การให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  (เอกสารแนบ)  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการกําหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศให้น่าเชื่อถือและให้เป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้  การกําหนดมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของผู้ให้บริการแต่ละรายอาจแตกต่าง
จากแนวปฏิบัติดังกล่าวได้  หากผู้ให้บริการเห็นว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงทางระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  และอยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับได้   
๕. วันเร่ิมต้นใช้บังคับ   

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
วิรไท  สันติประภพ 

ผู้ว่าการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ 

เพ่ือสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ถูกต้อง และน่าเช่ือถือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้จัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวปฏิบัตินี้เป็นเพียงกรอบแนวทาง
ทั่วไป ผู้ให้บรกิารอาจกําหนดมาตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภัยที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติฉบับน้ีได้ 
หากสามารถป้องกันความเสี่ยงทางระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยู่ในมาตรฐาน 
ที่ยอมรับได้ นอกจากน้ี ผู้ให้บริการต้องพิจารณาปรับใช้และกําหนดรายละเอียดของมาตรการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการให้เหมาะสมกับประเภทและความซับซ้อนของ
ธุรกิจตนเองด้วย  

สาระสําคัญของแนวปฏิบัติฉบับน้ีประกอบด้วย  
1. การควบคุมการเข้าถึง และการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้   

ผู้ให้บริการต้องคํานึงถึงการกําหนดบุคลากรหรือหน่วยงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการแบ่งแยกหน้าที่ให้เหมาะสม การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ และ 
การป้องกันการปฏิเสธการรับผิด ดังนี้ 

1.1 การกําหนดบคุลากรหรือหน่วยงานทางระบบสารสนเทศ และการแบง่แยก
อํานาจหน้าทีท่ี่เหมาะสมในการบริหารจัดการทางระบบสารสนเทศของผู้ใหบ้ริการ 

ผู้ให้บริการต้องกําหนดหน้าที่และความรับผดิชอบของบุคลากรหรือหน่วยงาน 
ที่ดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ โดยสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ 
และให้มีการอบรม ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการทางวินัยเพ่ือลงโทษในกรณีฝ่าฝืนหรือละเมิดระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย 

แนวปฏิบัติ 
(1)  กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการออกจากกันให้ชัดเจน ให้มีการถว่งดุล
อํานาจ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติการที่อาจเกิดขึ้น  

(2)  มีการอบรม เพ่ิมเติมความรู้แก่บุคลากรเก่า และใหม่อย่างสมํ่าเสมอ 
(3)  จัดให้มีกระบวนการทางวินัย เพ่ือลงโทษบุคลากรที่ฝ่าฝืน ละเมิดนโยบายหรือ

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ  
1.2 การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีขั้นตอนปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการควบคุม และ
จํากัดสิทธิการใช้ระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับการให้บริการและข้อมลูตามความจําเป็นในการใช้งานป้องกัน 
การลักลอบการเข้าถึงระบบโดยผู้ที่ไม่มสีิทธิ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
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แนวปฏิบัติ 
(1)  จัดทําทะเบียนทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์ระบบสารสนเทศให้ถูกต้องอยู่เสมอ รวมถึง

จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินเหล่าน้ัน  
(2)  มีกฎ ระเบียบ ในการใช้ระบบสารสนเทศ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ 

ระบบสารสนเทศที่เหมาะสม  
(3)  ต้องมีการควบคุม และป้องกันการเข้าถงึสถานท่ีต้ัง การควบคมุการเข้าถึง

อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับการให้บริการ โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมถึง  
(3.1)  การจัดวาง ติดต้ังอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการให้บริการที่เป็นสัดส่วน แบ่งเขต

ควบคุมอุปกรณ์สําคัญ จัดใหม้ีการควบคุมการเข้าออกบริเวณพื้นที่ควบคุม ป้องกันการลักลอบเข้าถึงโดย 
ผู้ไม่มีสทิธิ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

(3.2)  กําหนดวิธีการและสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ 
การให้บริการ โดยแบ่งแยกตามระดับอํานาจหน้าที่ และจดัให้มีการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศดังกล่าว ทั้งจากผูใ้ช้บริการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องก่อนอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ โดยต้อง
ทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

(3.3)  กําหนดให้มีการบันทึกการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของผู้ใช้บรกิารและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามความผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

1.3 การตรวจสอบตัวตน และการป้องกันการปฏิเสธการรับผดิ 
ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการระบุ ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิของ 

ผู้ใช้ระบบโดยพิจารณาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระดับความเสีย่งของประเภทธุรกิจที่ให้บริการ เช่น การใช้
รหัสผ่าน (Password) เลขประจําตัว (Personal Identification Number) อุปกรณ์หรือบัตรท่ีเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคล (Token or Smart Card) ลักษณะทางชีวมาตร (Biometric) เทคโนโลยีกญุแจสาธารณะ 
(Public Key Infrastructure) เพ่ือป้องกันการปฏิเสธการรับผิดกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น 

แนวปฏิบัติ 
(1)  จัดให้มีวิธีการระบุ หรือตรวจสอบ หรอืพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้ระบบสารสนเทศ

ของผู้ใช้บริการและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องของผู้ให้บริการ เพ่ือให้ทราบได้ว่าการเข้าใช้งานน้ันมาจากผู้มีสทิธิ 
ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการปฏิเสธความรับผิด หรือข้อโต้แย้งในการทํารายการ 

(2)  มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบสารสนเทศไว้เป็นหลักฐานสําหรับ
การตรวจสอบกรณีเกิดปัญหา เพ่ือป้องกันการปฏิเสธการรับผิด 

2. การรักษาความลับของข้อมูล และความถูกต้องเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ 
ผู้ให้บริการต้องกําหนดมาตรการในการรักษาความลับของข้อมูล และการรักษาความ

ถูกต้องเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศทีใ่ห้บริการ เช่น การควบคุมการเปล่ียนแปลงการปรับปรุงแก้ไข
ระบบ หรืออุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ และการจัดการระบบเครือข่ายที่เกี่ยวกับการให้บริการ 
เพ่ือให้ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องอยู่เสมอ 
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2.1 การรักษาความลับของข้อมูล  
ผู้ให้บริการต้องกําหนดขั้นตอน วิธีการในการรับส่ง ประมวลผล และการจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างเหมาะสม เพ่ือรักษาความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  
แนวปฏิบัติ 
(1)  กําหนดช้ันความลับของข้อมูลตามระดับความสําคัญ รวมถึงกําหนดสิทธิ 

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลความลับดังกล่าว 
(2)  จัดให้มีวิธีการรับส่ง ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลลับในลักษณะท่ีมัน่คง

ปลอดภัยตามระดับความสําคัญ เพ่ือป้องกันการเข้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต 
(3)  กําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บ ใช้งาน และทําลายข้อมูลแต่ละประเภท 

ช้ันความลบั 
2.2 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศหรืออุปกรณ์

ประมวลผลสารสนเทศ 
ผู้ใหบ้ริการต้องกําหนดขัน้ตอนปฏิบัติอย่างเป็นระบบสําหรบัควบคมุการเปลี่ยนแปลง

หรือแก้ไขระบบสารสนเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะทําให้ระบบที่ให้บริการเกิดความเสียหายหรือทํางาน
ผิดปกติ  

แนวปฏิบัติ 
(1)  จัดให้มีขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการควบคุมการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมูลใน

กระบวนการประมวลผล การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บ การจัดหา การปรับปรุงอุปกรณ์ และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เช่น มีขั้นตอนการประเมินผลกระทบที่เก่ียวข้อง การอนุมัติจากผู้มีอํานาจ ขั้นตอนการพัฒนา 
หรือปรับปรุงแก้ไข การทดสอบก่อนดําเนินการ รวมถึงการบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การแจ้งใหผู้้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับทราบ และปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(2)  ต้องแยกระบบสําหรับการพัฒนา และระบบที่ใช้งานจริงออกจากกัน ซึ่งอาจ
เป็นการแยกอุปกรณ์เป็นคนละเคร่ือง และใช้ผู้ควบคุมระบบแยกกัน  

(3)  การใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอ่ืน                 
(3.1)  จัดให้มสีัญญาดําเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุขอบเขต  

การดําเนินงาน หน้าที่ความรบัผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน  
(3.2)  จัดให้มกีารบริหารความเสี่ยงในการใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่น 

รวมทั้งการคัดเลือก การติดตาม ประเมิน และตรวจสอบการให้บริการอย่างเหมาะสม  
(3.3)  จัดให้มกีารรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการรักษา

ความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้บริการ  
(3.4)  ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในการให้บริการที่ต่อเน่ือง มั่นคง

ปลอดภัย และน่าเช่ือถือเสมือนกับการให้บริการโดยผู้ให้บริการเอง 
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(3.5)  การจัดทําแผนฉกุเฉินสําหรับการดําเนินการด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้ให้บริการรายอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนให้สอดคลอ้งกับแผนฉุกเฉินของผู้ให้บรกิาร 

(4)  จัดทําคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทีใ่ห้บริการ อบรม และ
เผยแพร่ให้พนักงานไว้ใช้งาน 

2.3 การจัดการเครือข่ายทีเ่ก่ียวกับการให้บริการ 
ผู้ให้บริการต้องกําหนดมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบท่ีให้บริการทางเครือข่าย

โดยไม่ได้รับอนุญาต  
แนวปฏิบัติ 
(1)  บริหารจัดการเครือข่ายที่เก่ียวกับการให้บริการ เพ่ือป้องกันภัยคุกคาม 

ทางเครือข่าย หรือข้อมูลทีส่่งผ่านทางเครือข่าย เช่น  
(1.1)  ต้องกําหนดมาตรการควบคุมการเช่ือมต่อทางเครือข่าย การอนุญาต

การเช่ือมต่อโดยอุปกรณ์จากภายนอก   
(1.2)  การตรวจสอบตัวตนในการใช้งานเครือข่าย  
(1.3)  การแบ่งแยกเครือข่ายตามกลุ่มบริการสารสนเทศ 
(1.4)  ติดต้ังโปรแกรมป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 

(2)  มีมาตรการควบคุมและป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  

3. การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ  
 ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการใหบ้ริการที่มีประสิทธิภาพและมีสภาพความพร้อมใช้งาน 
ในการให้บริการตลอดเวลา  สามารถรองรับการทําธุรกรรมตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างพอเพียง 
ตอบสนองการทําธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วทั้งในเวลาปกติและเวลาท่ีมีการใช้บริการอย่างหนาแน่น (Peak 
Time) รวมท้ังมีการสํารองข้อมูลอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถกู้ระบบให้กลับมาทํางานได้ตามปกติในกรณี
ที่เกิดความเสียหาย 

3.1 การประเมิน และจัดการความเสี่ยงของระบบที่ให้บริการ 
ผู้ให้บริการต้องมีวิธีการประเมินความเสี่ยงของระบบที่ให้บริการที่เหมาะสม 

กําหนดเกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยงและระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงกําหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ี ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงอยู่เสมอ ใหส้อดคล้องกับ
พัฒนาการทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน  

แนวปฏิบัติ 
(1)  กําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม 
(2)  วิเคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบทีม่ีต่อธุรกิจที่อาจเป็นผลจากความลม้เหลว 

ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
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(3)  กําหนดเกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(4)  ระบุและประเมินทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ยงในการดําเนินการ 

ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเส่ียงและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
3.2 การติดตามตรวจสอบความผิดปกติและความล่อแหลมของระบบสารสนเทศ 

ผู้ให้บริการต้องกําหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบความผิดปกติ ตลอดจนข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวกับช่องโหว่ในระบบต่าง ๆ ทีใ่ห้บริการ เพ่ือประเมินความเสี่ยงและกําหนดมาตรการรองรับ
เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว 

แนวปฏิบัติ 
(1)  ติดตามตรวจสอบรายการที่ไม่ปกติ และโอกาสท่ีจะเกิดภัยคุกคาม หรือ 

การลักลอบเขา้ถึงระบบสารสนเทศ 
(2)  ประเมินช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability Assessment) จัดเตรียมแนวทาง

การแก้ไข หรือปิดช่องโหว่จากความล่อแหลมของระบบ โดยเฉพาะในส่วนของระบบเครือข่ายที่เกี่ยวกับ
การให้บริการ รวมถึงโปรแกรมระบบงานและฐานข้อมูล 

(3)  กรณีระบบมีความเสี่ยงสูง ควรจัดให้มีการทดสอบเจาะระบบ (Penetration 
Test) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

3.3 การแก้ไขปัญหา บันทึกเหตุการณ์ และการรายงาน กรณีระบบสารสนเทศได้รับ
ความเสียหาย  

ผู้ให้บริการต้องมีการติดตาม บันทึก และรายงานเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคง
ปลอดภัย ผ่านช่องทางการรายงานที่กําหนดไว้ โดยดําเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ รวมทั้ง 
ให้มีการเรียนรูจ้ากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว เพ่ือเตรียมการป้องกันที่จําเป็นไว้ล่วงหน้า 

แนวปฏิบัติ 
(1)  กําหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ทมีงานหรือผู้รับผิดชอบ รวมถึงวิธีการ

รายงานปัญหาให้กับผู้บริหาร และแจ้งให้กบัผู้เกี่ยวข้องทราบ 
(2)  เก็บรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
(3)  บันทึกเหตุการณ์ หรือจัดทํารายงานที่เป็นลายลักษณอั์กษรเพ่ือเก็บไว้ 

เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
3.4 การสํารองข้อมูล 

ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการสาํรองและทดสอบข้อมูลที่สํารองเก็บไว้อย่างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ และสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ 

แนวปฏิบัติ 
(1)  สํารองข้อมูลที่สําคญั และข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานสํารองให้พร้อม

ใช้งานได้ 
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(2)  กําหนดวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนในการสํารองข้อมูลให้ชัดเจน เช่น ข้อมูลที่จะ
สํารอง ความถี่ในการสํารองข้อมูล สื่อที่ใช้ สถานที่เก็บ วิธีการเก็บรักษา และการนํามาใช้งาน  

(3)  ทดสอบข้อมูลที่เก็บสํารองไว้อย่างสม่ําเสมอ และให้เป็นไปตามนโยบายการ
สํารองข้อมูลของผู้ให้บริการ  

3.5 การจัดทําแผนรองรบัการดาํเนนิธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง หรอืแผนฉุกเฉนิทางระบบ
สารสนเทศ 

ผู้ให้บริการต้องจัดทําแผนสรา้งความต่อเนื่องให้กับการให้บริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และนําแผนมาดําเนินการเพ่ือให้บริการสามารถดําเนินต่อไปได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
หลังจากที่มีเหตุการณ์ท่ีทําใหบ้ริการหยุดชะงัก 

แนวปฏิบัติ 
(1)  วิเคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และการดําเนินงานท่ีสาํคญัของการให้บริการ 
(2)  กําหนดระยะเวลาหยุดดําเนินงานที่ยอมรับได้ (Recovery Time Objectives) 
(3)  จัดทําแผนเป็นลายลักษณอั์กษร กําหนดขั้นตอนรายละเอียดการดําเนินการ 

เมื่อมีการหยุดชะงักของการดําเนินงานที่สําคัญ เพ่ือให้สามารถกลับมาดําเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กําหนด  
รายละเอียดของแผนอย่างน้อยประกอบด้วย  

ก.  ช่ือแผน 
ข.  วัตถุประสงค์ และขอบเขตของแผน 
ค.  รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรท่ีจําเป็น สําหรับ

ปฏิบัติงานทดแทน 
ง.  ผู้รับผิดชอบ ผู้มีอํานาจตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน

และภายนอก  
จ.  วิธีการปฏิบัติกรณีเกิดปัญหา และสถานที่ปฏิบัติงานทดแทน 

(4)  จัดให้มีการฝึกอบรมแผนแก่พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินการ
ตามแผนอย่างสมํ่าเสมอ 

(5)  ทดสอบและทบทวนแผนสําหรับการดําเนินงานที่สําคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปจัจัยที่มีผลต่อความเสี่ยง 

3.6 การบํารงุรักษาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ 
ผู้ให้บริการต้องกําหนดให้มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้

อุปกรณ์ทํางานได้อย่างต่อเน่ือง และอยู่ในสภาพท่ีมีความสมบูรณ์ต่อการใช้งาน 
แนวปฏิบัติ  
กําหนดให้มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้อุปกรณ์ทํางาน 

ได้อย่างต่อเน่ือง และให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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4. การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 

อย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงปลอดภัย
สามารถให้บรกิารได้อย่างต่อเน่ือง  

แนวปฏิบัติ 
(1)  จัดให้มีผู้ตรวจสอบและดําเนินการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ

สารสนเทศในเรื่องท่ีมีความเสี่ยงหรือมีความสําคัญต่อการให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารของผู้ให้บริการเพ่ือพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เป็นอยู่และกําหนดแนวทาง 
การปรับปรุง และแจ้งให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

(2)  ติดตาม ตรวจสอบการใหบ้ริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใ์ห้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกําหนดใน
สัญญา และข้อกําหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย 

 
 
      ฝ่ายนโยบายระบบการชําระเงิน 

     ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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พระราชบัญญัติ 
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐



 

 

ชื่อกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เล่ม ๑๒๔ / ตอนที่ ๒๗ ก / หน้า ๔ / วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
 

เริ่มบังคับใช้ 
 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
 

ผู้รักษาการ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

แก้ไขเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เล่ม ๑๓๔ / ตอนที่ ๑๐ ก / หน้า ๒๔ / วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช้ 
 ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

ผู้รักษาการ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ   

ให้ประกาศว่า  
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
จึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้าฯ ให ้ตราพระราชบัญญัต ิขึ ้นไว ้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐”  
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บั งคับ เมื่ อ พ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการท างาน 

เข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท า
หน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่อยู่ 
ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อส่ือสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ 
หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอ่ืน  

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา้ ๔/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
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โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพ่ือประโยชน์
ของบุคคลอื่น 

 (๒)  ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา ๔๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
                   

  
มาตรา ๕  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ

มาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

มาตรา ๖  ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ  
ถ้าน ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๗  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

มาตรา ๘  ผู ้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อ ดักรับไว ้
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั ้นมิได้มีไว้ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ ไม่เกิน 
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๙  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
                                                           
๒ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๑๐  ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติ ได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑  ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิดหรือ 
ปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน  
โดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

ผู้ ใดส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคล อ่ืนอันมีลักษณะ เป ็นการ 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู ้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาส  
ให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  
สองแสนบาท๓ 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศก าหนดลักษณะและวิธีการส่ง รวมทั้งลักษณะและปริมาณของข้อมูล  
คอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งไม่ เป็นการก่อให้ เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ รับและ 
ลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพ่ือปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย๔  

มาตรา ๑๒๕  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๑ 
เป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์
สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ  
ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ 
ระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึง  
สามแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุ ให้บุคคลอื่น 
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  

มาตรา ๑๒/๑๖  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นเหตุให้เกิดอันตราย 
แก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ โดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืน 
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

                                                           
๓ มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔ มาตรา ๑๑ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕  มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖ มาตรา ๑๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๑๓  ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช้ เป็นเครื่องมือ 
ในการกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระท า
ความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ๗ 

ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระท า
ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ หากผู้น าไปใช้ได้
กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ 
หรือมาตรา ๑๒/๑ ผู้จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดท่ีมีก าหนดโทษ
สูงขึ้นด้วย ก็เฉพาะเมื่อตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดข้ึนนั้น๘ 

ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด
ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หากผู้น าไปใช้ได้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม 
หรือต้องรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๑๒/๑ ผู้จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งดังกล่าว
ต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีก าหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วย๙ 

ในกรณีที่ผู้จ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และตามวรรคสาม
หรือวรรคสี่ด้วย ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว๑๐  

มาตรา ๑๔๑๑  ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือ
ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย  
แก่ประชาชน อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒)  น า เข ้าสู ่ระบบคอมพ ิว เตอร ์ซึ ่งข ้อม ูลคอมพ ิว เตอร ์อ ัน เป ็น เท ็จ  โดยประการที ่น ่าจะ 
เกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ ม่ันคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิด  
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง  
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

                                                           
๗ มาตรา ๑๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘ มาตรา ๑๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙ มาตรา ๑๓ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐ มาตรา ๑๓ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๑ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๔) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) 
หรือ (๔) 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิได้กระท าต่อประชาชน แต่เป็นการกระท าต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ผู้กระท า ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือ  
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้  

มาตรา ๑๕๑๒  ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิด  
ตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิด
ตามมาตรา ๑๔ 

ให้ รั ฐมนตรีออกประกาศก าหนดขั้ นตอนการแจ้ ง เตื อน การระงับการท า ให้ แพร่หลาย  
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง ผู้นั้นไม่ต้อง 
รับโทษ  

มาตรา ๑๖๑๓  ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืน และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับ
ความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อภาพของผู้ตาย และการกระท านั้นน่าจะท าให้บิดา 
มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย  ผู้กระท า 
ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง เป็นการน าเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริต 
อันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระท า ผู้กระท าไม่มีความผิด 

ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้ 
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ

บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย  
มาตรา ๑๖/๑๑๔  ในคดีความผิดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ ซึ่งมีค าพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด 

ศาลอาจสั่ง 

                                                           
๑๒ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๓ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๔ มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๑) ให้ท าลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว 

(๒) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่ค าพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออ่ืนใด ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้จ าเลยเป็นผู้ช าระค่าโฆษณา หรือเผยแพร่  

(๓) ให้ด าเนินการอ่ืนตามที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิด
นั้น  

มาตรา ๑๖/๒๑๕  ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ท าลาย
ตามมาตรา ๑๖/๑ ผู้นั้นต้องท าลายข้อมูลดังกล่าว หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๗  ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 

(๑) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหาย 
ได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ 

(๒) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหาย  
ได้ร้องขอให้ลงโทษ 

จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๗/๑๑๖  ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจ
เปรียบเทียบได ้

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่ รั ฐมนตรีแต่ งตั้ งตามวรรคหนึ่ งให้มีจ านวนสามคนซึ่ งคนหนึ่ ง 
ต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท าการเปรียบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับ  
ตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกัน  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้เริ่มนับอายุความในการฟ้องคดีใหม่
นับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

 
 
 
 

                                                           
๑๕ มาตรา ๑๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๖ มาตรา ๑๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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หมวด ๒ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                   
  

มาตรา ๑๘๑๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุ 
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสองให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ  
การกระท าความผิดและหาตัวผู้กระท าความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจง
เป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดท่ีอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ 

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
หรือจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๓) สั่ งให้ผู้ ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ 
ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน 

(๔) ท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิด ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิด  
หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  
ที่เก่ียวข้องเท่าท่ีจ าเป็นให้ด้วยก็ได้ 

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเข้ารหัสลับของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท าการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จ าเป็นเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่ง
ความผิดและผู้กระท าความผิด 

เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณา
ความอาญา ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอ่ืนซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์  
ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระท าความผิดหรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืน พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามวรรคหนึ่งด าเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ หรือหากปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจาก  
                                                           
๑๗ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยัง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ด าเนินการตามค าร้องขอ
โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ หรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด  
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการที่เหมาะสมกับ
ประเภทของผู้ให้บริการก็ได้ 

มาตรา ๑๙๑๘  การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม 
ค าร้อง  ทั้งนี้ ค าร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระท าหรือก าลังจะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
อันเป็นความผิด เหตุท่ีต้องใช้อ านาจ ลักษณะของการกระท าความผิด รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้  
ในการกระท าความผิดและผู้กระท าความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้ ประกอบค าร้องด้วย ในการพิจารณาค าร้อง 
ให้ศาลพิจารณาค าร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตแล้ว ก่อนด าเนินการตามค าสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งส าเนาบันทึก
เหตุอันควรเชื่อที่ท าให้ต้องใช้อ านาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีท่ีกระท าได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ผู ้เป็นหัวหน้าในการด าเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  
ส่งส าเนาบันทึกรายละเอียดการด าเนินการและเหตุผลแห่งการด าเนินการให้ศาลที่มีเขตอ านาจภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือด าเนินการ เพื่อเป็นหลักฐาน 

การท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
มีการกระท าความผิด และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นเกินความจ าเป็น 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบส าเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัด 
มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้
เกินสามสิบวันมิได้ ในกรณีจ าเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น ให้ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือขอขยาย
เวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  
เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

                                                           
๑๘ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๒๐๑๙  ในกรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจขอให้มี  
ค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ 

ในภาค ๒ ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอ่ืน

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเจ้าหน้าที่  
ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ร้องขอ 

ในกรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์จะมอบหมายให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจขอให้มีค า สั่งระงับการท าให้
แพร่หลายหรือลบซึ่ งข้ อมูลคอมพิว เตอร์นั้ นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ได้  ทั้ งนี้  ให้น าบทบัญญัติ 
ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองขึ ้นคณะหนึ่ง หรือ 
หลายคณะ แต่ละคณะให้มีกรรมการจ านวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน  
ด้านสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการได้รับค่าตอบแทน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

การด าเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้น าประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเองหรือ 
จะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้  ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติส าหรับการระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยค านึงถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยี  
ที่เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะยื่นค าร้องตามวรรคสองไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องรายงานให้รัฐมนตรี
ทราบโดยเร็ว 

                                                           
๑๙ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๒๑  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค าสั ่งไม่พึงประสงค์
รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที ่อาจยื่นค าร้องต่อศาลที ่มีเขตอ านาจเพื่อขอให้มีค าสั ่งห้ามจ าหน่ายหรือ
เผยแพร ่ หรือสั่ ง ให้ เจ้ าของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นระงับการใช้  ท าลาย หรือแก้ ไข
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์
ดังกล่าวก็ได้ 

ชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดค าสั่งที่มีผลท า ให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขัดข้องหรือ  
ปฏิบัติงานไม่ตรงตามค าสั่ง หรือโดยประการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่  เป็นชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ 
ที่อาจน ามาใช้เพ่ือป้องกันหรือแก้ไขชุดค าสั่งดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือรายละเอียดของชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจน ามาใช้เพ่ือป้องกันหรือแก้ไขชุดค าสั่ง
ไมพึ่งประสงค์ก็ได๒้๐ 

มาตรา ๒๒๒๑  ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้มา  
ตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระท าเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด  
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระท าความผิดตามกฎหมายอ่ืนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสองหรือเพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือกับพนักงานสอบสวนในส่วน 
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยมิชอบหรือเป็นการกระท าตามค าสั่งหรือที่ได้รับอนุญาต
จากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๒๓๒๒  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
ผู้ใดกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล  
ของผู้ใช้บริการ ท่ีได้มาตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔๒๓  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ  
ที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

                                                           
๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๑ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๓ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หน้า  304สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



มาตรา ๒๕๒๔  ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐาน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการสืบพยาน ได้  
แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดข้ึนจากการจูงใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา ๒๖  ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้๒๕ 

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ
นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และเม่ือใด ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๒๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา 
๒๐ หรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และปรับเป็นรายวัน
อีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  

มาตรา ๒๘  การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และ
ความช านาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง๒๖ 

ในการก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้องค านึงถึงภาระหน้าที่ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ความขาดแคลน 
ในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจ านวนมากคุณภาพของงาน 
และการด ารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม
ด้วย๒๗  

มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจรับค าร้องทุกข์หรือรับค ากล่าวโทษ และ
มีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการจับ ควบคุม ค้น การท าส านวนสอบสวนและด าเนินคดีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
บรรดาที่เป็นอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

                                                           
๒๔ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๖ มาตรา ๒๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หน้า  305สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



พิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป 

ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติและรัฐมนตรีมีอ านาจร่วมกัน 
ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการด าเนินการตามวรรคสอง  

มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง 
บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๓๑๒๘  ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังต่อไปนี้ รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี

ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
(๑) การสืบสวน การแสวงหาข้อมูล และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การด าเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) และมาตรา ๒๐ 

(๓) การด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

                                                           
๒๘ มาตรา ๓๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หน้า  306สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วน
ส าคัญของการประกอบกิจการและการด ารงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถท างานตามค าสั่งที่ก าหนดไว้หรือท าให้การท างานผิดพลาดไปจากค าสั่งที่ก าหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ 
เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท าลายข้อมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย 
กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
สมควรก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๙ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒๐  บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  

มาตรา ๒๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการกระท าความผิดที่มีความซับซ้อน
มากขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยที่มีการจัดตั้งกระทรวงดิ จิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีภารกิจในการก าหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
รวมทั้งการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย ก าหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทก าหนดโทษของความผิดดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการและ
หลักเกณฑ์ในการระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนก าหนดให้มีคณะกรรมการ

                                                           
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๐ ก/หนา้ ๒๔/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

หน้า  307สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



เปรียบเทียบ ซึ่งมีอ านาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

 

หน้า  308สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



กฎกระทรวง
กำหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร

พ.ศ. ๒๕๕๑



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 กฎกระทรวงกําหนดแบบหนงัสอืแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๕ / ตอนที่ ๘๘ ก / หนา ๔ / วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

เริ่มบังคับใช 
 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  243สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  310สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 กฎกระทรวงกําหนดแบบหนงัสอืแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๕ / ตอนที่ ๘๘ ก / หนา ๔ / วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

เริ่มบังคับใช 
 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  243สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๑๙  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๔๑  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปตามแบบ  ทก.ยค.  ทายกฎกระทรวงนี้ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มั่น  พธัโนทัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 

 
 

หน้า  244สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  311สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



               หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร 
 
       เขียนท่ี ............................................... 
      วันท่ี .............................................................. 
  ขาพเจา ............................................. ตําแหนง ....................................... 
เลขท่ีบัตรประจําตัว ............................................. พนักงานเจาหนาท่ีผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แตงตั้งตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ พรอมดวยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ดังตอไปนี้ 
(๑) ........................................................... ตําแหนง .........................................................  
(๒) ........................................................... ตําแหนง .........................................................  
ไดทําการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรตามคําส่ังอนุญาตใหทําการยึดหรืออายัดของศาล ........................ 
เลขท่ี ............................ ลงวันท่ี .......................... เพ่ือประโยชนในการทราบรายละเอียดแหงความผิด
และผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สถานท่ียึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร บานเลขท่ี .............................. หมูท่ี ....................................... 
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ................................ ตําบล/แขวง ................................... 
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................................................. 
  ในการดําเนินการยึดหรืออายัด เนื่องจากปรากฏวามีระบบคอมพิวเตอรท่ีเช่ือวา ............... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
จึงไดยึดหรืออายัดไปเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ ดังมีรายการแสดงชื่อและจํานวนของส่ิงท่ียึดหรืออายัดไว
ท้ังหมด .......... รายการ ตามบัญชีทายหนังสือนี้ 
  บรรดาระบบคอมพิวเตอรหรือหลักฐานท่ียึดหรืออายัดไปนี้  หากทานประสงค 
จะตรวจสอบเพื่อดําเนินกิจการของทาน ขอใหทานติดตอไดท่ี ............................................................... 
....................................................................................................................................................... 
  พนักงานเจาหนาท่ีไดสอบถามเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรอยางสุภาพ 
ไมมีการขมขู และมิไดทําใหเกิดความเสียหายหรือบุบสลายซ่ึงทรัพยสินของบุคคลท่ีเก่ียวของ 
แตประการใด เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรไดอานขอความในหนังสือฉบับนี้และเขาใจ
ขอความดังกลาวดีแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานรับรองวาถูกตองและเปนความจริงตอหนา
พนักงานเจาหนาท่ีและพยานผูเขารวมยึดหรืออายัด  ท้ังนี้ พนักงานเจาหนาท่ีไดมอบสําเนาหนังสือ
แสดงการยึดหรืออายัดนี้ใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรแลว 
 

ลงช่ือ ............................................... พนักงานเจาหนาท่ีผูยึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... เจาของหรือผูครอบครอง 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... ผูนํายึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... พยานผูเขารวมยึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... พยานผูเขารวมยึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... พนักงานเจาหนาท่ีผูบันทึก 
       (..............................................) 

ทก.ยค. 

หน้า  245สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  312สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



               หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร 
 
       เขียนท่ี ............................................... 
      วันท่ี .............................................................. 
  ขาพเจา ............................................. ตําแหนง ....................................... 
เลขท่ีบัตรประจําตัว ............................................. พนักงานเจาหนาท่ีผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แตงตั้งตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ พรอมดวยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ดังตอไปนี้ 
(๑) ........................................................... ตําแหนง .........................................................  
(๒) ........................................................... ตําแหนง .........................................................  
ไดทําการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรตามคําส่ังอนุญาตใหทําการยึดหรืออายัดของศาล ........................ 
เลขท่ี ............................ ลงวันท่ี .......................... เพ่ือประโยชนในการทราบรายละเอียดแหงความผิด
และผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สถานท่ียึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร บานเลขท่ี .............................. หมูท่ี ....................................... 
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ................................ ตําบล/แขวง ................................... 
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................................................. 
  ในการดําเนินการยึดหรืออายัด เนื่องจากปรากฏวามีระบบคอมพิวเตอรท่ีเช่ือวา ............... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
จึงไดยึดหรืออายัดไปเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ ดังมีรายการแสดงชื่อและจํานวนของส่ิงท่ียึดหรืออายัดไว
ท้ังหมด .......... รายการ ตามบัญชีทายหนังสือนี้ 
  บรรดาระบบคอมพิวเตอรหรือหลักฐานท่ียึดหรืออายัดไปนี้  หากทานประสงค 
จะตรวจสอบเพื่อดําเนินกิจการของทาน ขอใหทานติดตอไดท่ี ............................................................... 
....................................................................................................................................................... 
  พนักงานเจาหนาท่ีไดสอบถามเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรอยางสุภาพ 
ไมมีการขมขู และมิไดทําใหเกิดความเสียหายหรือบุบสลายซ่ึงทรัพยสินของบุคคลท่ีเก่ียวของ 
แตประการใด เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรไดอานขอความในหนังสือฉบับนี้และเขาใจ
ขอความดังกลาวดีแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานรับรองวาถูกตองและเปนความจริงตอหนา
พนักงานเจาหนาท่ีและพยานผูเขารวมยึดหรืออายัด  ท้ังนี้ พนักงานเจาหนาท่ีไดมอบสําเนาหนังสือ
แสดงการยึดหรืออายัดนี้ใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรแลว 
 

ลงช่ือ ............................................... พนักงานเจาหนาท่ีผูยึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... เจาของหรือผูครอบครอง 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... ผูนํายึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... พยานผูเขารวมยึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... พยานผูเขารวมยึดหรืออายัด 
       (..............................................) 
ลงช่ือ ............................................... พนักงานเจาหนาท่ีผูบันทึก 
       (..............................................) 

ทก.ยค. 

หน้า  245สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 ๒
 

บัญชีแสดงรายละเอียดการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร

บัญชีลําดบัท่ี ........................ ยึดหรืออายดัเม่ือวนัท่ี ......................... เวลา ............... ถึงเวลา ............. 
บานเลขท่ี ................. หมูท่ี ............ ตรอก/ซอย ............................ ถนน .......................................... 
ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด .............................. 
 
พนักงานเจาหนาท่ีผูยึดหรืออายดั .............................................. เลขท่ีบัตรประจาํตวั .......................... 
โดยมี ............................................................................................................. เปนผูนํายดึหรืออายัด 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน เจาของ / ผูครอบครอง หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
และตามบัญชีรายละเอียดระบบคอมพิวเตอรท่ียึดหรืออายัด ตอทายบัญชีนี้อีก ........................... รายการ 

ทก.ยค. 

หน้า  246สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  313สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 ๓
 

 
บัญชีรายละเอียดระบบคอมพิวเตอรท่ียดึหรืออายัด

(ตอทายบญัชีแสดงรายละเอยีดการยดึหรืออายดัระบบคอมพิวเตอร) 
 

1. ประเภทอุปกรณคอมพิวเตอรท่ียึดหรืออายัด มีจํานวนท้ังหมด ................... เคร่ือง ไดแก 
1.1 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 

 
 
 
1.2 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 
 

ทก.ยค. 

หน้า  247สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  314สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 ๓
 

 
บัญชีรายละเอียดระบบคอมพิวเตอรท่ียดึหรืออายัด

(ตอทายบญัชีแสดงรายละเอยีดการยดึหรืออายดัระบบคอมพิวเตอร) 
 

1. ประเภทอุปกรณคอมพิวเตอรท่ียึดหรืออายัด มีจํานวนท้ังหมด ................... เคร่ือง ไดแก 
1.1 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 

 
 
 
1.2 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 
 

ทก.ยค. 

หน้า  247สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 ๔ 
 
 
 

1.3 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 

 
 
 
1.4 ชนิด ............................................................. ยี่หอ ........................................................     
      รุน (model) ...................................... หมายเลขเคร่ือง(S/N) ............................................... 

Case Type: □  Mini Tower  □  Mid Tower  □  Full Tower  □  อ่ืน  ๆ ............................. 
หรือมีเอกลักษณะเปน  □  PC Stand-alone  □  Server ..........................  □ Client 
□ Workstation  □  Mainframe  □  อ่ืนๆ  ........................................................................... 

ติดตัง้อยูบริเวณ................................................................................................................................ 
มี Drives ดังนี ้

Floppy drive(s) ขนาด 5 14 นิว้ .......... Floppy drive(s) ขนาด 3 12นิ้ว .......... Zip drive(s) .................  
Jazz drive(s) .................................... Tape drive(s) .................................. Speakers ......................
CD-ROM drive(s) ......................... CD-ROM types .................... Parallel port(s) ........................ 
Serial port(s) ................................. USB port(s) ........................... Sound card/port ..................... . 
Modem card/port ....................Video card/port ................... External SCSI card/port.................. . 
NIC card/port ............................. ................................................................................................... 
Monitor  ......................................................................................................................................... 
Printer ............................................................................................................................................
อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  ....................................................................................................................... 
 

ทก.ยค. 

หน้า  248สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  315สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 ๕ 
 
 
2. ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

ทก.ยค. 

หน้า  249สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  316สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 ๕ 
 
 
2. ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

ทก.ยค. 

หน้า  249สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้   คือ   โดย ท่ีมาตรา   ๑๙  วรรคหก   
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติใหหนังสือแสดง
การยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

หน้า  250สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  317สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร

ของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง / หนา ๕ / วนัที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

เริ่มบังคับใช 
 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

ผูรักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  252สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  319สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง  หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยในปจจุบันการติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเล็กทรอนิกสเร่ิมเขาไปมีบทบาท
แล ะท วีความสํ า คั ญเ พิ่ ม ข้ึน ตามลํ า ดับต อ ร ะบบ เ ศ รษ ฐ กิ จแ ล ะคุณ ภา พชี วิ ตขอ งป ระช าช น   
แตในขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยายวงกวาง  และทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น   ขอมู ลจราจรทางคอม พิว เตอรนับเปนพ ยานหลักฐานสําคั ญในการดํา เนินคดี   
อันเปนประโยชนอยางย่ิงตอการสืบสวน  สอบสวน  เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  จึงสมควรกําหนด 
ใหผูใหบริการมีหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖  วรรค  ๓  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนั้น  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร  จึงไดกําหนดหลักเกณฑไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รียกวา  “หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
ของผูใหบริการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ 

ตามประกาศนี้ 
ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผูใหบริการ”  หมายความวา   
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอร เน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 

โดยประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น   

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเก่ียวกับการติดตอส่ือสารของระบบ

คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น  ๆ  ที่เก่ียวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

หน้า  253สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  320สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง  หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยในปจจุบันการติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเล็กทรอนิกสเร่ิมเขาไปมีบทบาท
แล ะท วีความสํ า คั ญเ พิ่ ม ข้ึน ตามลํ า ดับต อ ร ะบบ เ ศ รษ ฐ กิ จแ ล ะคุณ ภา พชี วิ ตขอ งป ระช าช น   
แตในขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยายวงกวาง  และทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น   ขอมู ลจราจรทางคอม พิว เตอรนับเปนพ ยานหลักฐานสําคั ญในการดํา เนินคดี   
อันเปนประโยชนอยางย่ิงตอการสืบสวน  สอบสวน  เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  จึงสมควรกําหนด 
ใหผูใหบริการมีหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖  วรรค  ๓  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนั้น  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร  จึงไดกําหนดหลักเกณฑไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รียกวา  “หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
ของผูใหบริการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ 

ตามประกาศนี้ 
ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผูใหบริการ”  หมายความวา   
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอร เน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 

โดยประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น   

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเก่ียวกับการติดตอส่ือสารของระบบ

คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น  ๆ  ที่เก่ียวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

หน้า  253สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน  
โดยไดมีการกําหนด  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ
ทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ  

“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 
ขอ ๕ ภายใตบังคับของมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประเภทของผูใหบริการซ่ึงมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรแบงได  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการแกบุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 
โดยประการอื่น  ทั้งนี้  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง 
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น  สามารถจําแนกได  ๔  ประเภท  ดังนี้ 

 ก.  ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง  (Telecommunication  
and  Broadcast  Carrier)  ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ข.  ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร  (Access  Service  Provider)  
ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ค.  ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร  หรือใหเชาบริการโปรแกรมประยุกตตาง  ๆ   
(Host  Service  Provider)  ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ง.  ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต  ดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้   
(๒) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลตาม  (๑)  

(Content  Service  Provider)  เชน  ผูใหบริการขอมูลคอมพิวเตอรผานแอพพลิเคชั่นตาง  ๆ  (Application  
Service  Provider)  ประกอบดวยผูใหบริการดังภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่ผูใหบริการตองเก็บรักษา  ปรากฏดังภาคผนวก  ข.  
แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๗ ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ดังนี้ 
(๑) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ก.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๑   
(๒) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ข.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๒  

ตามประเภท  ชนิดและหนาที่การใหบริการ 

หน้า  254สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  321สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ค.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๒  
ตามประเภท  ชนิดและหนาที่การใหบริการ   

(๔) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ง.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๓ 
(๕) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๒)  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๔ 
ทั้งนี้  ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรตามภาคผนวกตาง  ๆ  ที่กลาวไปขางตนนั้น  ใหผูใหบริการ

เก็บเพียงเฉพาะในสวนที่เปนขอมูลจราจรที่เกิดจากสวนที่เก่ียวของกับบริการของตนเทานั้น  
ขอ ๘ การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ผูใหบริการตองใชวิธีการที่มั่นคง

ปลอดภัย  ดังตอไปนี้ 
(๑) เก็บในส่ือ  (Media)  ที่สามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง  (Integrity)  และระบุ

ตัวบุคคล  (Identification)  ที่เขาถึงส่ือดังกลาวได   
(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ  และกําหนดชั้นความลับในการเขาถึง

ขอมูลดังกลาว  เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล  และไมใหผู ดูแลระบบสามารถแกไขขอมูลที่ 
เก็บรักษาไว  เชน  การเก็บไวใน  Centralized  Log  Server  หรือการทํา  Data  Archiving  หรือทํา  Data  
Hashing  เปนตน  เวนแต  ผูมีหนาที่เก่ียวของที่เจาของหรือผูบริหารองคกร  กําหนดใหสามารถเขาถึง
ขอมูลดังกลาวได  เชน  ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร  (IT  Auditor)  หรือบุคคลที่องคกร
มอบหมาย  เปนตน  รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) จัดใหมีผูมีหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับการแตงต้ัง 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อใหการสงมอบ
ขอมูลนั้น  เปนไปดวยความรวดเร็ว   

(๔) ในการเก็บขอมูลจราจรนั้น  ตองสามารถระบุรายละเอียดผูใชบริการเปนรายบุคคลได  
(Identification  and  Authentication)  เชน  ลักษณะการใชบริการ  Proxy  Server,  Network  Address  
Translation  (NAT)  หรือ  Proxy  Cache  หรือ  Cache  Engine  หรือบริการ  Free  Internet  หรือ  บริการ  1222  
หรือ  Wi-Fi  Hotspot  ตองสามารถระบุตัวตนของผูใชบริการเปนรายบุคคลไดจริง   

(๕) ในกรณีที่ผูใหบริการประเภทหนึ่งประเภทใด  ในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ขางตน  ไดใหบริการ
ในนามตนเอง  แตบริการดังกลาวเปนบริการที่ใชระบบของผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลที่สาม  เปนเหตุให
ผูใหบริการในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ไมสามารถรูไดวา  ผูใชบริการที่เขามาในระบบนั้นเปนใคร  ผูใหบริการ

หน้า  255สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  322สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ค.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๒  
ตามประเภท  ชนิดและหนาที่การใหบริการ   

(๔) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ง.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๓ 
(๕) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๒)  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๔ 
ทั้งนี้  ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรตามภาคผนวกตาง  ๆ  ที่กลาวไปขางตนนั้น  ใหผูใหบริการ

เก็บเพียงเฉพาะในสวนที่เปนขอมูลจราจรที่เกิดจากสวนที่เก่ียวของกับบริการของตนเทานั้น  
ขอ ๘ การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ผูใหบริการตองใชวิธีการที่มั่นคง

ปลอดภัย  ดังตอไปนี้ 
(๑) เก็บในส่ือ  (Media)  ที่สามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง  (Integrity)  และระบุ

ตัวบุคคล  (Identification)  ที่เขาถึงส่ือดังกลาวได   
(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ  และกําหนดชั้นความลับในการเขาถึง

ขอมูลดังกลาว  เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล  และไมใหผู ดูแลระบบสามารถแกไขขอมูลที่ 
เก็บรักษาไว  เชน  การเก็บไวใน  Centralized  Log  Server  หรือการทํา  Data  Archiving  หรือทํา  Data  
Hashing  เปนตน  เวนแต  ผูมีหนาที่เก่ียวของที่เจาของหรือผูบริหารองคกร  กําหนดใหสามารถเขาถึง
ขอมูลดังกลาวได  เชน  ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร  (IT  Auditor)  หรือบุคคลที่องคกร
มอบหมาย  เปนตน  รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) จัดใหมีผูมีหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับการแตงต้ัง 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อใหการสงมอบ
ขอมูลนั้น  เปนไปดวยความรวดเร็ว   

(๔) ในการเก็บขอมูลจราจรนั้น  ตองสามารถระบุรายละเอียดผูใชบริการเปนรายบุคคลได  
(Identification  and  Authentication)  เชน  ลักษณะการใชบริการ  Proxy  Server,  Network  Address  
Translation  (NAT)  หรือ  Proxy  Cache  หรือ  Cache  Engine  หรือบริการ  Free  Internet  หรือ  บริการ  1222  
หรือ  Wi-Fi  Hotspot  ตองสามารถระบุตัวตนของผูใชบริการเปนรายบุคคลไดจริง   

(๕) ในกรณีที่ผูใหบริการประเภทหนึ่งประเภทใด  ในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ขางตน  ไดใหบริการ
ในนามตนเอง  แตบริการดังกลาวเปนบริการที่ใชระบบของผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลที่สาม  เปนเหตุให
ผูใหบริการในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ไมสามารถรูไดวา  ผูใชบริการที่เขามาในระบบนั้นเปนใคร  ผูใหบริการ

หน้า  255สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

เชนวานั้นตองดําเนินการใหมีวิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคล  (Identification  and  Authentication)   
ของผูใชบริการผานบริการของตนเองดวย 

ขอ ๙ เพื่อใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริงผูใหบริการตองต้ังนาฬิกา
ของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล  (Stratum  0)  โดยผิดพลาดไมเกิน  ๑๐  มิลลิวินาที 

ขอ ๑๐ ผูใหบริการซ่ึงมีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามขอ  ๗  เร่ิมเก็บขอมูล
ดังกลาวตามลําดับ  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ก.  เร่ิมเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนสามสิบวัน
นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ใหผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ข.  เฉพาะผูใหบริการเครือขายสาธารณะหรือผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต  (ISP)  เร่ิมเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการอื่นนอกจากที่กลาวมาในขอ  ๑๐  (๑)  และขอ  ๑๐  (๒)  ขางตน  ใหเร่ิมเก็บขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สิทธิชัย  โภไคยอุดม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน้า  256สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  323สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า  257สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  324สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า  257สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  258สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  325สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า  259สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  326สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า  259สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  260สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  327สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า  261สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  328สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า  261สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  262สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  329สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า  263สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  330สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า  263สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน้า  264สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  331สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙



 

 

ชื่อกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เล่ม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๙๖ ง / หน้า ๑๓ / วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

เริ่มบังคับใช้ 
 วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
  

หน้า  333สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
เร่ือง  หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อกําหนดให้การพ้นจากตําแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาให้ทราบโดยทั่วกัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
เร่ือง  หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๔  แห่งประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  เร่ือง  หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การแต่งตั้งบุคคลใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดํารงตําแหน่ง
ในวาระคราวละ  ๔  ปี”   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ  ๔  แห่งประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  เร่ือง  หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐

หน้า  334สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติ
ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง / หนา ๙ / วนัที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

เริ่มบังคับใช 
 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  266สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  336สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง  หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

เพื่อใหการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีความชัดเจนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
จึงไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ขอ ๒ พนักงานเจาหนาที่  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีความรูและความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร   
(๒) สําเร็จการศึกษาไมนอยกวาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร  

วิทยาการคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถิติศาสตร  นิติศาสตร  รัฐศาสตร  หรือรัฐประศาสนศาสตร   
(๓) ผานการอบรมทางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ( Information  

Security)  สืบสวน  สอบสวน  และการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร  (Computer  Forensics)   
ตามภาคผนวกทายประกาศนี้  และ 

(๔) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
 ก.   รับราชการหรือเคยรับราชการไมนอยกวาสองปในตําแหนงเจาหนาที่ตรวจพิสูจน

พยานหลักฐานที่เปนขอมูลคอมพิวเตอรหรือพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส 
 ข.  สําเร็จการศึกษาตามขอ  ๒  (๒)  ในระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณที่เปนประโยชน

ตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาส่ีป   

หน้า  267สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  337สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 ค.  สําเร็จการศึกษาตามขอ  ๒  (๒)  ในระดับปริญญาโท  หรือสอบไลไดเปนเนติบัณฑิต
ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  และมีประสบการณที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสามป   

 ง.  สําเร็จการศึกษาตามขอ  ๒  (๒)  ในระดับปริญญาเอก  หรือมีประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน  ตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสองป 

 จ.  เปนบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  การตรวจพิสูจน
หลักฐานทางคอมพิวเตอร   หรือมีประสบการณในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 
ทางคอมพิวเตอรไมนอยกวาสองป 

ขอ ๓ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการในการสืบสวนและสอบสวน
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  จําเปนตองมีบุคลากรซึ่งมีความรู  ความชํานาญ  หรือ
ประสบการณสูง  เพื่อดําเนินการสืบสวนและสอบสวนการกระทําผิดหรือคดีเชนวานั้น  หรือ 
เปนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน  รัฐมนตรีอาจยกเวนคุณสมบัติตามขอ  ๒  ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
สําหรับการบรรจุและแตงต้ังบุคคลใดเปนการเฉพาะก็ได 

ขอ ๔ การแตงต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาที่ใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติตามขอ  ๒  หรือขอ  ๓  โดยบุคคลดังกลาวตองผานการประเมินความรูความสามารถหรือ
ทดสอบตามหลักสูตรและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

การแตงต้ังบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่  ดํารงตําแหนง
ในวาระคราวละ  ๔  ป  และการแตงต้ังใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๕ พนักงานเจาหนาที่ตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนบุคคลลมละลาย  บุคคลไรความสามารถ  หรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ 
(๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  

ผูบริหารทองถิ่น  กรรมการหรือผู ดํารงตําแหนงที่ รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษา 
พรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๓) เปนผูอยูระหวางถูกส่ังใหพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
(๔) ถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทําผิดวินัย  หรือรัฐมนตรีใหออกจากการเปนพนักงานเจาหนาที่  เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  
บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 

หน้า  268สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  338สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 ค.  สําเร็จการศึกษาตามขอ  ๒  (๒)  ในระดับปริญญาโท  หรือสอบไลไดเปนเนติบัณฑิต
ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  และมีประสบการณที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสามป   

 ง.  สําเร็จการศึกษาตามขอ  ๒  (๒)  ในระดับปริญญาเอก  หรือมีประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน  ตามพระราชบัญญัตินี้นับแตสําเร็จการศึกษาดังกลาวไมนอยกวาสองป 

 จ.  เปนบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  การตรวจพิสูจน
หลักฐานทางคอมพิวเตอร   หรือมีประสบการณในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 
ทางคอมพิวเตอรไมนอยกวาสองป 

ขอ ๓ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการในการสืบสวนและสอบสวน
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  จําเปนตองมีบุคลากรซึ่งมีความรู  ความชํานาญ  หรือ
ประสบการณสูง  เพื่อดําเนินการสืบสวนและสอบสวนการกระทําผิดหรือคดีเชนวานั้น  หรือ 
เปนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน  รัฐมนตรีอาจยกเวนคุณสมบัติตามขอ  ๒  ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
สําหรับการบรรจุและแตงต้ังบุคคลใดเปนการเฉพาะก็ได 

ขอ ๔ การแตงต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาที่ใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติตามขอ  ๒  หรือขอ  ๓  โดยบุคคลดังกลาวตองผานการประเมินความรูความสามารถหรือ
ทดสอบตามหลักสูตรและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

การแตงต้ังบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่  ดํารงตําแหนง
ในวาระคราวละ  ๔  ป  และการแตงต้ังใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๕ พนักงานเจาหนาที่ตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนบุคคลลมละลาย  บุคคลไรความสามารถ  หรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ 
(๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ขาราชการการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  

ผูบริหารทองถิ่น  กรรมการหรือผู ดํารงตําแหนงที่ รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษา 
พรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๓) เปนผูอยูระหวางถูกส่ังใหพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
(๔) ถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทําผิดวินัย  หรือรัฐมนตรีใหออกจากการเปนพนักงานเจาหนาที่  เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  
บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 

หน้า  268สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษ  สําหรับความผิด 
ที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน  เพราะรํ่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ  

ขอ ๖ พนักงานเจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก    
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๕ 
(๕) รัฐมนตรีใหออก  เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ 

หรือหยอนความสามารถ 
(๖) ครบวาระการดํารงตําแหนง    
ขอ ๗ ประกาศนี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สิทธิชัย  โภไคยอุดม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน้า  269สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  339สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 
 

ภาคผนวก 
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญตัวิาดวยการกระทาํความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

………………………………………….. 
 
 ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.  ๒๕๕๐ จะตองผานการอบรมดานจริยธรรม สืบสวน สอบสวน
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security) และการพิสูจนหลักฐานทาง
คอมพิวเตอร (Computer Forensics) แลวแตกรณี ดังตอไปน้ี 
 
 ๑. หลักสูตรมาตรฐานสากล (International Standard Courses) 
  วัตถุประสงค : เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดอบรมใหกับบุคคลซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปน
พนักงานเจาหนาที่ในกรณีทั่วไป (หลักสูตรเต็มเวลาประมาณ ๑ เดือน ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏิบัต ิทัง้น้ี 
ไมรวมดานที่สาม ข. และดานที่สี่ ข. ซึ่งเปนหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง) 
 เน้ือหาหลักสูตรที่อบรม :  
 ดานแรก  การอบรมดานจรยิธรรม/จรรยาบรรณที่พึงมีในบทบาทและ 
   อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที ่
 
 ดานที่สอง ความรูพ้ืนฐานดานการสืบสวนและสอบสวนเพ่ือการบังคับ 
   ใชกฎหมาย (Law Enforcement) 
ลําดับ เน้ือหาหลักสตูร (ภาคบังคับ)  

Compulsory Course 
๑. กฎหมายวาดวยการกระทาํความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
๒. กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาที่เก่ียวของกับการกระทาํความผดิเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 
๓. รูปแบบการกระทําความผิดและกรณีศึกษา (Case Studies) 
๔. การสืบสวนทางเทคนิค เชน การตรวจสอบหมายเลข IP Address หรือแหลงที่มาของ

การกระทําความผิด การขอขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) จากผูใหบริการ 
การวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูล/พยานหลักฐานขางตน 
 

หน้า  270สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  340สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 
 

ภาคผนวก 
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญตัวิาดวยการกระทาํความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

………………………………………….. 
 
 ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.  ๒๕๕๐ จะตองผานการอบรมดานจริยธรรม สืบสวน สอบสวน
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security) และการพิสูจนหลักฐานทาง
คอมพิวเตอร (Computer Forensics) แลวแตกรณี ดังตอไปน้ี 
 
 ๑. หลักสูตรมาตรฐานสากล (International Standard Courses) 
  วัตถุประสงค : เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดอบรมใหกับบุคคลซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปน
พนักงานเจาหนาที่ในกรณีทั่วไป (หลักสูตรเต็มเวลาประมาณ ๑ เดือน ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏิบัต ิทัง้น้ี 
ไมรวมดานที่สาม ข. และดานที่สี่ ข. ซึ่งเปนหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง) 
 เน้ือหาหลักสูตรที่อบรม :  
 ดานแรก  การอบรมดานจรยิธรรม/จรรยาบรรณที่พึงมีในบทบาทและ 
   อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที ่
 
 ดานที่สอง ความรูพ้ืนฐานดานการสืบสวนและสอบสวนเพ่ือการบังคับ 
   ใชกฎหมาย (Law Enforcement) 
ลําดับ เน้ือหาหลักสตูร (ภาคบังคับ)  

Compulsory Course 
๑. กฎหมายวาดวยการกระทาํความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
๒. กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาที่เก่ียวของกับการกระทาํความผดิเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 
๓. รูปแบบการกระทําความผิดและกรณีศึกษา (Case Studies) 
๔. การสืบสวนทางเทคนิค เชน การตรวจสอบหมายเลข IP Address หรือแหลงท่ีมาของ

การกระทําความผิด การขอขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) จากผูใหบริการ 
การวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูล/พยานหลักฐานขางตน 
 

หน้า  270สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 ๒
๕. แนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดี/การทําสํานวนคดี เชน การรองทุกขกลาวโทษ  

(การแจงความ) การประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ การรวบรวมพยาน 
หลักฐาน และแสวงหาขอเท็จจริง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การยื่นคํารองตอศาล  
การยึดอายัดและคืนพยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การเก็บรักษา 
พยานหลักฐานใหคงความนาเชื่อถือในกระบวนการ การเปรียบเทียบปรับและการ
ดําเนินคดี เปนตน 

๖. การบรหิารจัดการคดีใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
 
 ดานที่สาม  ความม่ันคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Information Security) 

   ก. เน้ือหาหลักสตูรภาคบังคับสําหรับพนักงานเจาหนาที ่
ลําดับ เน้ือหาหลักสูตร (ภาคบังคับ)  

Compulsory Course 
๑. General security concepts 
๒. Security Architecture  
๓. Access Controls 
๔. Applications Security 
๕. Operation Security 
๖. Security Management 
๗. Cryptography 
๘. Physical Security 
๙. Telecommunications and Network Security 
๑๐. Business Continuity Planning 
๑๑. Law, Investigations, and Ethics 

 
              ข. หลักสูตรความม่ันคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศข้ันสูง (Advanced 
Information Security Course) สําหรับพนักงานเจาหนาทีส่ายผูเช่ียวชาญดานเทคนิค 
ลําดับ เนื้อหาหลักสูตร (ความชาํนาญเฉพาะทาง) 
๑. Audit and Monitoring 
๒. Risk, Response and Recovery 
๓. Malicious Code Analysis 
๔. Vulnerabilities Assessment & Penetration Testing 

 

หน้า  271สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  341สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 ๓
  

ดานที่สี่   การพสิจูนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics) 
                      ก.ความรูดานการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics)   
ลําดับ เน้ือหาหลักสตูร (ภาคบังคับ)  

Compulsory Course 
๑. The needs for Computer Forensics 
๒. Principles of Computer Forensics and Digital/Electronic Evidence 
๓. Crime scene, Digital/Electronic Evidence and Chain of Custody 
๔. Capturing the Data Image and Volatile Data 
๕. Extracting Information from Captured Data  
๖. Breaking Password and Encryption 
๗. Using Computer Forensics Tools 
๘. Investigation and Interrogation 
๙. Digital/Electronic Evidence Analysis and Synthesis 
๑๐. Testify in Court, Admissibility requirements 
๑๑. Different between Computer Forensics and Network/Internet Forensics 
๑๒. Network/Internet Forensics 
๑๓. Using Network/Internet Forensics Tools 

 
   ข.ความเชีย่วชาญเฉพาะทางดานการพิสูจนหลักฐานทางคอมพวิเตอร 
(Professional Computer Forensics และ Certified Forensic Computer Examiner (CFCE)) 
ลําดับ เนื้อหาหลักสตูร (ความชาํนาญเฉพาะทาง) 

๑. Using Computer Forensic Tools เชน Encase, Forensics Toolkits, ILook  
๒. Using Network / Internet Forensic Tools เชน Encase Field Intelligence Model 

(FIM)  
๓. Wireless Forensic Tools เชน Netstumbler, Kismet, Aircrack 
๔. Using Handheld Forensics Tools (Cell & PDA) Paraben, MobilEdit, Vogon 
๕. Cryptology ไดแก Cryptography และ Cryptanalysis 

               
 
 

หน้า  272สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  342สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 ๓
  

ดานที่สี่   การพสิจูนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics) 
                      ก.ความรูดานการพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร (Computer Forensics)   
ลําดับ เน้ือหาหลักสตูร (ภาคบังคับ)  

Compulsory Course 
๑. The needs for Computer Forensics 
๒. Principles of Computer Forensics and Digital/Electronic Evidence 
๓. Crime scene, Digital/Electronic Evidence and Chain of Custody 
๔. Capturing the Data Image and Volatile Data 
๕. Extracting Information from Captured Data  
๖. Breaking Password and Encryption 
๗. Using Computer Forensics Tools 
๘. Investigation and Interrogation 
๙. Digital/Electronic Evidence Analysis and Synthesis 
๑๐. Testify in Court, Admissibility requirements 
๑๑. Different between Computer Forensics and Network/Internet Forensics 
๑๒. Network/Internet Forensics 
๑๓. Using Network/Internet Forensics Tools 

 
   ข.ความเชีย่วชาญเฉพาะทางดานการพิสูจนหลักฐานทางคอมพวิเตอร 
(Professional Computer Forensics และ Certified Forensic Computer Examiner (CFCE)) 
ลําดับ เนื้อหาหลักสตูร (ความชาํนาญเฉพาะทาง) 

๑. Using Computer Forensic Tools เชน Encase, Forensics Toolkits, ILook  
๒. Using Network / Internet Forensic Tools เชน Encase Field Intelligence Model 

(FIM)  
๓. Wireless Forensic Tools เชน Netstumbler, Kismet, Aircrack 
๔. Using Handheld Forensics Tools (Cell & PDA) Paraben, MobilEdit, Vogon 
๕. Cryptology ไดแก Cryptography และ Cryptanalysis 

               
 
 

หน้า  272สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 ๔
         

๒. หลักสูตรเรงรัด (Intensive Courses) (๕ วัน) 
 วัตถุประสงค : เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการอบรมระยะสั้นแบบเรงรัดใหกับบุคคลซึ่งจะ
ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ในกรณีพิเศษ ซ่ึงไดรับการยกเวนตามหลักเกณฑในการ
กําหนดคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ตามปกติทั่วไป 
 เน้ือหาหลักสูตรที่อบรม :  
 ดานแรก  การอบรมดานจรยิธรรม/จรรยาบรรณที่พึงมีในบทบาทและ 
   อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที ่
 ดานที่สอง ความรูพ้ืนฐานดานการสืบสวนและสอบสวนเพ่ือการบังคับ 
   ใชกฎหมาย (Law Enforcement) 
 
ลําดับ เน้ือหาหลักสตูร (ภาคบังคับ)  

Compulsory Course 
๑. กฎหมายวาดวยการกระทาํความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
๒. กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาที่เก่ียวของกับการกระทาํความผิดเกีย่วกับ

คอมพิวเตอร 
๓. รูปแบบการกระทําความผิดและกรณีศึกษา (Case Studies) 
๔. การสืบสวนทางเทคนิค เชน การตรวจสอบหมายเลข IP Address หรือแหลงทีม่าของ

การกระทาํความผิด การขอขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) จากผู
ใหบริการ การวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูล/ พยานหลักฐานขางตน 

๕. แนวทางปฏิบัติในการดาํเนินคดี/การทาํสาํนวนคดี เชน การรองทุกขกลาวโทษ  
(การแจงความ) การประสานความรวมมอืกับหนวยงานทีเ่ก่ียวของ การรวบรวม 
พยาน หลักฐาน และแสวงหาขอเทจ็จริง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การยื่นคาํรอง 
ตอศาล การยึดอายัดและคืนพยานหลักฐาน การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การเก็บ
รักษาพยานหลักฐานใหคงความนาเช่ือถอืในกระบวนการ การเปรียบเทียบปรับและ
การดําเนินคดี เปนตน 

๖. การบรหิารจัดการคดีใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
 

หน้า  273สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  343สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 ๕
              

ดานที่สาม การพิสูจนหลักฐานทางคอมพวิเตอร (Computer Forensics)    
  ลําดับ เน้ือหาหลักสตูรภาคบังคับ  

Compulsory Course 
๑. The needs for Computer Forensics 
๒. Principles of Computer Forensics and Digital/Electronic Evidence 
๓. Crime scene, Digital/Electronic Evidence and Chain of Custody 
๔. Capturing the Data Image and Volatile Data 
๕. Extracting Information from Captured Data  
๖. Breaking Password and Encryption 
๗. Using Computer Forensics Tools 
๘. Investigation and Interrogation 
๙. Digital/Electronic Evidence Analysis and Synthesis 
๑๐. Testify in Court, Admissibility requirements 
๑๑. Different between Computer Forensics and Network/Internet Forensics 
๑๒. Network/Internet Forensics 
๑๓. Using Network/Internet Forensics Tools 

 
 

หน้า  274สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  344สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 ๕
              

ดานที่สาม การพิสูจนหลักฐานทางคอมพวิเตอร (Computer Forensics)    
  ลําดับ เน้ือหาหลักสตูรภาคบังคับ  

Compulsory Course 
๑. The needs for Computer Forensics 
๒. Principles of Computer Forensics and Digital/Electronic Evidence 
๓. Crime scene, Digital/Electronic Evidence and Chain of Custody 
๔. Capturing the Data Image and Volatile Data 
๕. Extracting Information from Captured Data  
๖. Breaking Password and Encryption 
๗. Using Computer Forensics Tools 
๘. Investigation and Interrogation 
๙. Digital/Electronic Evidence Analysis and Synthesis 
๑๐. Testify in Court, Admissibility requirements 
๑๑. Different between Computer Forensics and Network/Internet Forensics 
๑๒. Network/Internet Forensics 
๑๓. Using Network/Internet Forensics Tools 

 
 

หน้า  274สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐



ชื่อกฎหมาย
 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำาหนดแบบบัตรประจำาตัว 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
 เล่ม ๑๒๔ / ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง / หน้า ๑๒ / วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐

เริ่มบังคับใช้	

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐

หน้า  346สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร  พ .ศ .  ๒๕๕๐   รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหมีพื้นสีขาว  ขนาดและลักษณะตามแบบ 
ทายประกาศนี้ 

ขอ ๒ ใหปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปนผูออกบัตรประจําตัว 
พนักงานเจาหนาที่ 

ขอ ๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัว  พรอมกับแนบรูปถายไมเกินหกเดือน 
กอนวันย่ืนคําขอมีบัตร  ขนาด  ๒.๕  x  ๓  เซนติเมตร  คร่ึงตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  แตงเคร่ืองแบบ 
ปฏิบัติราชการหรือเคร่ืองแบบพิธีการหรือแตงกายสุภาพ  จํานวน  ๒  รูป  ตอสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขอ ๔ คําขอมีบัตรตามขอ  ๓  ใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้ 
ขอ ๕ บัตรประจําตัวตามประกาศนี้  ใหใชไดส่ีปนับแตวันออกบัตร 
ขอ ๖ เมื่อไดออกบัตรประจําตัวใหแกผูใด  ใหผูออกบัตรประจําตัวจัดใหมีสําเนาขอความ 

และรายการบัตรประจําตัวซ่ึงติดรูปถายของผูนั้นไวดวยหนึ่งฉบับ  และเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขอ ๗ การออกบัตรประจําตัว   ในกรณีบัตรประจําตัวหมดอายุ   สูญหายหรือชํารุด 
ในสาระสําคัญ  หรือผูถือบัตรประจําตัวนั้นไดยายสังกัด  ใหนําความในขอ  ๑  ขอ  ๒  ขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๕  
และขอ  ๖  มาบังคับใชโดยอนุโลม   

หน้า  347สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๘ ผูใดไดรับบัตรประจําตัวใหม  หรือผูถือบัตรไมมีสิทธิใชบัตรประจําตัวนั้นตอไป   
ใหคืนบัตรตอสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยพลัน  ในวันที่ไดรับ
บัตรประจําตัวใหมหรือไมมีสิทธิใชบัตรประจําตัวนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สิทธิชัย  โภไคยอุดม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๘ ผูใดไดรับบัตรประจําตัวใหม  หรือผูถือบัตรไมมีสิทธิใชบัตรประจําตัวนั้นตอไป   
ใหคืนบัตรตอสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยพลัน  ในวันที่ไดรับ
บัตรประจําตัวใหมหรือไมมีสิทธิใชบัตรประจําตัวนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สิทธิชัย  โภไคยอุดม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

แบบคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

        เขียนที่………………………………...... 
       วันที่............เดือน......................พ.ศ................. 

 ขาพเจา.........................................................เกิดวันที่........เดือน........................พ.ศ...................
อายุ..........ป  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..............................................................................................
มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่................ซอย.........................ถนน..............................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท................................โทรศัพทมือถือ......................................... 

ที่อยูตามภูมิลําเนา บานเลขที่......................ซอย.........................ถนน......................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย..............................  

 หนวยงาน........................................................................................................................... 

ทําคําขอย่ืนตอปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือขอมีบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที ่ตามพระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.๒๕๕๐  และไดแนบรูป
ถายสองรูปมาพรอมกับคําขอนี้แลว 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
        
      (ลายมือชื่อ).......................................ผูทําคําขอ 
                 (...........................................) 
 
 
 
  ลงชื่อ ......................................... 
  ตําแหนง...................................... 
  (ผูบังคับบัญชา ผูใหความยินยอม) 
    (......./..................../.........)  
 
 
 
 
 

หน้า  349สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 
 

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 
 

                      ดานหนา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ดานหลัง 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
(1) ดานหนาบัตรแสดงขอมูลผูถือบัตรไดแก ชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษ หมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน ชื่อหนวยงานตนสงักัด ภาพถาย ลายมือชื่อผูถือบัตร และแสดงเลขที่บัตรพรอม
วันที่ออกและวันที่หมดอายุ 

(2) ดานหนาบัตรมตีราครฑุสีแดง เปนวงกลมสองวงซอนกัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 ซม. 
วงใน 2.5 ซม. ลอมครุฑขนาดตัวครฑุ 2 ซม. ระหวางวงนอกและวงใน ใหมีอักษรไทยระบุ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูขอบลางของตรา 

(3) ดานหลังมีแถบแมเหล็กสําหรับบรรจุขอมูล 
(4) ดานหลังระบุวาเปนบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญตัิฯ  
(5) ดานหลังบัตรดานลางมีขอความระบุวาหากเก็บบัตรนีไ้ดกรุณาสงคืนกระทรวงฯ หรือโทร. 

1111 
 

  ติดรูปถาย 
   ขนาด 
2.5 X 3 ซม. 

                                   เลขที่..................... 
    ชื่อ.......................................................... 
Name…………………………………………… 
หนวยงาน.................................................... 
.................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน................................. 

 .................................................... 
       ตําแหนง....................................... 
                  ผูออกบัตร 
วันออกบัตร..../...../.....บัตรหมดอายุ.../.../.. 
 

 ............................. 
ลายมือชื่อผูถือบัตร 

ยาว 8.5  ซม. 

กวาง  5.4  ซม. 

 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แถบแมเหล็ก 

หากเก็บบัตรนี้ไดกรุณาสงคืนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ โทร. 1111 
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แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 
 

                      ดานหนา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ดานหลัง 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
(1) ดานหนาบัตรแสดงขอมูลผูถือบัตรไดแก ชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษ หมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน ชื่อหนวยงานตนสงักัด ภาพถาย ลายมือชื่อผูถือบัตร และแสดงเลขที่บัตรพรอม
วันที่ออกและวันที่หมดอายุ 

(2) ดานหนาบัตรมตีราครฑุสีแดง เปนวงกลมสองวงซอนกัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 ซม. 
วงใน 2.5 ซม. ลอมครุฑขนาดตัวครฑุ 2 ซม. ระหวางวงนอกและวงใน ใหมีอักษรไทยระบุ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูขอบลางของตรา 

(3) ดานหลังมีแถบแมเหล็กสําหรับบรรจุขอมูล 
(4) ดานหลังระบุวาเปนบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญตัิฯ  
(5) ดานหลังบัตรดานลางมีขอความระบุวาหากเก็บบัตรนีไ้ดกรุณาสงคืนกระทรวงฯ หรือโทร. 

1111 
 

  ติดรูปถาย 
   ขนาด 
2.5 X 3 ซม. 

                                   เลขที่..................... 
    ชื่อ.......................................................... 
Name…………………………………………… 
หนวยงาน.................................................... 
.................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน................................. 

 .................................................... 
       ตําแหนง....................................... 
                  ผูออกบัตร 
วันออกบัตร..../...../.....บัตรหมดอายุ.../.../.. 
 

 ............................. 
ลายมือชื่อผูถือบัตร 

ยาว 8.5  ซม. 

กวาง  5.4  ซม. 

 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แถบแมเหล็ก 

หากเก็บบัตรนี้ไดกรุณาสงคืนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ โทร. 1111 

ระเบียบวาดวยการจับ ควบคุม คน การทำสำนวนสอบสวน
และดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 ระเบียบวาดวยการจับ ควบคุม คน การทําสาํนวนสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตวิาดวยการกระทําความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง / หนา ๒ / วนัที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

เริ่มบังคับใช 
 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  276สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  352สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 
 
ช่ือกฎหมาย  
 ระเบียบวาดวยการจับ ควบคุม คน การทําสาํนวนสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตวิาดวยการกระทําความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เลม ๑๒๔ / ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง / หนา ๒ / วนัที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

เริ่มบังคับใช 
 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
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 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 

ระเบียบ 
วาดวยการจับ  ควบคุม  คน  การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร  ออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบ  วาดวยการจับ  ควบคุม  คน  การทําสํานวนสอบสวน
และดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความถึง  ผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“พนักงานสอบสวน”  หมายความถึง  เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการ 
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“การปฏิบัติหนาที่รวมกัน”  หมายความวา  การที่พนักงานเจาหนาที่และหรือพนักงาน
สอบสวนไดใหความเหน็หรือคําแนะนํา  และหรือตรวจสอบพยานหลักฐานต้ังแตชั้นเร่ิมการสอบสวน
ในคดีโดยใหเร่ิมดําเนินการนับแตโอกาสแรกเทาที่จะพึงกระทําได 

“การสอบสวนรวมกัน”  หมายความวา  การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาและพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนเปนผูรับคํารองทุกข  หรือคํากลาวโทษ 
ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกิดข้ึน  หรืออาง  หรือเชื่อวาไดเกิดข้ึนภายในเขตอํานาจของตน 

หน้า  277สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หน้า  353สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 

หรือผูตองหามีที่อยู  หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตน  และเปนความผิดที่บัญญัติไวในหมวด  ๑ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๕ ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไดรับคํารองทุกข  หรือคํากลาวโทษตามขอ  ๔  แลว 
ใหพนักงานสอบสวนประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่เพื่อประโยชนในการแสวงหาพยานหลักฐาน
ประกอบการกระทําความผิด 

ขอ ๖ ในการจับ  ควบคุม  และคน  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ประสานมายังพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบแลว  ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ขอ ๗ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานที่เก่ียวของกับ  
การกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในหมวด  ๑  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยใหมีการปฏิบัติหนาที่รวมกัน  และการสอบสวนรวมกัน  และมีหนาที่
สงมอบพยานหลักฐานที่รวบรวมไดทั้งหมดใหกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ  จนกวาการสอบสวน
ในคดีนั้นจะเสร็จส้ิน 

ขอ ๘ เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน  เห็นวาการสอบสวนเสร็จส้ินแลว 
ใหพนักงานสอบสวนเปนผูทําความเห็นในรายงานความเห็นทางคดี  และลงลายมือชื่อ  และสงสํานวน
การสอบสวนไปยังพนักงานอัยการในทองที่ที่มีเขตอํานาจ  เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๙ บรรดาการใดที่พนักงานเจาหนาที่และหรือพนักงานสอบสวน  ไดดําเนินการไปแลว
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กอนระเบียบนี้ 
มีผลใชบังคับใหใชระเบียบนี้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี  รักษาราชการแทน 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน้า  278สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า  354สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



พระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐



 

 

ชื่อกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เล่ม ๑๓๔ / ตอนที่ ๑๐ ก / หน้า ๑ / วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

เริ่มบังคับใช้ 
 วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

ผู้รักษาการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า  356สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ดิจิทัล”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการนําสัญลักษณ์ศูนย์และหน่ึงหรือสัญลักษณ์อื่น 

มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง  เพื่อใช้สร้าง  หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ  เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 
“ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”  หมายความวา่  ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร  

การผลิต  การอุปโภคบริโภค  การใช้สอย  การจําหน่ายจ่ายแจก  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  การคมนาคมขนส่ง  การโลจิสติกส์  การศึกษา  การเกษตรกรรม  การอุตสาหกรรม  
การสาธารณสุข  การเงินการลงทุน  การภาษีอากร  การบริหารจัดการข้อมูล  และเนื้อหาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หน้า  357สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

และสังคมอื่นใด  หรือการใด ๆ  ที่มีกระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์   
ทั้งในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  กิจการวิทยุคมนาคม  กิจการโทรคมนาคม  กิจการสื่อสารดาวเทียม  
และการบริหารคลื่นความถ่ี   โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีมีการหลอมรวม  หรือเทคโนโลยีอื่นใดในทํานองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  และหมายความรวมถึงคณะกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับกิจการใด ๆ   
ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

มาตรา ๕ เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เป็นส่วนรวม  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ให้ทําเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว  
หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว 

มาตรา ๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
มีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

หน้า  358สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) การดําเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
โดยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดที่ทําให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดท่ีเป็นการประหยัด
ทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 

(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร  แพร่เสียง  แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน  
พื้นนํ้า  ในอากาศ  หรืออวกาศ  และเป้าหมายในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  และประโยชน์ของประชาชน 

(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นสําหรับประยุกต์ 
ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๔) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน  
เพื่อให้การทํางานระหว่างระบบสามารถทํางานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความม่ันคงปลอดภัย  อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน  รวมตลอดท้ังทําให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ  และแนวทางการส่งเสริมให้เกิด
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และมีหลักประกัน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม  ทั่วถึง  และเป็นธรรม  โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางส่ือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ 

(๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคน  ให้เกิดความพร้อมและความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมท้ังสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึงบริการท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

(๗) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล  การบริหารจัดการความรู้  รวมทั้งการส่งเสริม
เพื่อให้มีระบบท่ีเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย  ซึ่งเอื้อต่อ 
การนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ   
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย   

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง   
ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการและให้เลขาธิการ

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  

และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ด้านเศรษฐศาสตร์   
ด้านสังคมศาสตร์  ด้านบริหารธุรกิจ  ด้านกฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๙  
วรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานของเอกชน  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๗) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใด  หรือเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือลูกจ้างของ

องค์การเอกชนใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ในตําแหน่งกรรมการ 
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หน้า   ๕ 
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(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก

ตําแหน่งก่อนวาระ  คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้   
และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เม่ือสิ้นสุดวาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ก่อนครบวาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๘ 
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติซึ่งอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๖   
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน  การคลัง  การลงทุน  

รวมทั้งมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ในส่วนที่เก่ียวกับหรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมตลอดท้ังเสนอแนะมาตรการในการจัดหาพัสดุ  และจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
ที่สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้   

(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
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(๔) ออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุน  การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน  
การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การบริหารทุนหมุนเวียน 

(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

(๖) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติยับย้ังการดําเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่เป็นไป 
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๗) ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  หรือตามที่มีกฎหมาย

กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๒ ให้มีคณะที่ปรึกษาคณะหน่ึง  มีอํานาจหน้าที่ในการรวบรวมความคิดเห็น   

ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ  หรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  องค์ประกอบและวิธีการปฏิบัติหน้าที่  

และวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง  ของคณะที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

 
 

มาตรา ๑๓ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติตามมาตรา  ๑๑  ให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เก่ียวกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  มีอํานาจหน้าที่จัดทํา  เสนอแนะ  และติดตาม 
การดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติตามมาตรา  ๖  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และนโยบายและแผน
ระดับชาติอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีอํานาจหน้าที่จัดทํา  
เสนอแนะ  และติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติตามมาตรา  ๖  (๕)  (๖)  และ  (๗)  
และนโยบายและแผนระดับชาติอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) คณะกรรมการเฉพาะด้านอ่ืน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๓  ให้คณะกรรมการเฉพาะด้าน  แต่ละคณะมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้   
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทํานโยบายและแผนเฉพาะด้าน  พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่คณะกรรมการเฉพาะด้านนั้นรับผิดชอบ 
และเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือประกอบการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและแผนเฉพาะด้าน  
รวมทั้งเสนอมาตรการในการดําเนินการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน
เฉพาะด้านดังกล่าว 

(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายและแผนเฉพาะด้านในความรับผิดชอบแล้วรายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรรมการ 

(๔) กํากับดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานเฉพาะด้านของหน่วยงานของรัฐ
และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามหมวด  ๕  ภายในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการเฉพาะด้านนั้น ๆ 

(๕) เชิญหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  ความเห็น  หรือคําแนะนํา  ตลอดจน
ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดําเนินงานได้ 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  หรือตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

ในการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการตาม  (๑)  หากคณะกรรมการเฉพาะด้าน 
เห็นว่าภารกิจหรืองานใดไม่มีผู้รับผิดชอบ  หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบไม่ดําเนินการหรือดําเนินการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดหรือก่อให้เกิดความเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน  คณะกรรมการเฉพาะด้าน
อาจเสนอแนวทางหรือมาตรการในการดําเนินการโดยให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐเป็นผู้ดําเนินการตามภารกิจหรืองานน้ันแทนได้  โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  ในกรณีจําเป็น  กองทุนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการท้ังหมด
หรือบางส่วนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 

มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา  ๑๓  (๑)  และ  (๒)  แต่ละคณะ  
ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการ  ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้หน่วยงานละหนึ่งคน  

เป็นกรรมการ 
 (ก) คณะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา  ๑๓  (๑)  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  

ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ผู้แทนคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย   
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  และผู้แทนสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) 

 (ข) คณะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา  ๑๓  (๒)  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ผู้ แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ผู้ แทนกระทรวงพาณิชย์   ผู้ แทนกระทรวงวัฒนธรรม   
ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)  
ผู้แทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนไม่เกินหกคน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
มาตรา ๑๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเฉพาะด้านโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๗ ให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน  

และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) จัดทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๒) จัดทําร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านตามแนวทางที่คณะกรรมการเฉพาะด้านกําหนด 

และสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

(๓) ประสานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการดําเนินการ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

(๔) เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน 

หน้า  364สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) สํารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัย
ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เฉพาะด้าน 

(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  แผนปฏิบัติการ  แผนงาน  รวมทั้งมาตรการที่เก่ียวข้อง  และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน 

(๗) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๘) ศึกษา  วิเคราะห์  และพิจารณา  หรือดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการ
เฉพาะด้านมอบหมาย  หรือเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) อํานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย  หรือตามที่มีกฎหมายกําหนด 
ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 

มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะด้านมอบหมาย 

มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะด้าน  คณะที่ปรึกษา  
และคณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  กรรมการ
เฉพาะด้าน  และอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๓ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมตามความในมาตรา  ๕  แล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดําเนินการตามนโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าว  และให้สํานักงบประมาณตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาตินั้น 

มาตรา ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดในนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน
ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวโดยเร็ว  และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้าน   
ที่คณะกรรมการมอบหมายเพื่อทราบ 

หน้า  365สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้าน  ที่คณะกรรมการมอบหมายเห็นว่าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน 
ที่ได้รับตามวรรคหน่ึงยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนดําเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าวต่อไป  ในกรณีที่คณะกรรมการเฉพาะด้านและหน่วยงานของรัฐมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน  
ให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด  คําชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๔ 
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 

 
 

มาตรา ๒๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  เรียกว่า  “กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่าย
เก่ียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   

มาตรา ๒๔ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๖๐ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(๓) เงินที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่  ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  โดยให้สํานักงาน  กสทช.  
จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว 

(๔) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ของสํานักงาน  กสทช.  ตามมาตรา  ๖๕  (๑)  และ  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับดอกผล  โดยให้สํานักงาน  กสทช.   
จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของเงินรายได้ของสํานักงาน  กสทช.  ดังกล่าว 

(๕) เงินที่  กสทช.  โอนให้กองทุนตามมาตรา  ๒๕ 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย 
(๘) ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการของสํานักงานหรือกองทุน  

รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นของสํานักงานหรือกองทุน 
(๙) ดอกผล  ผลประโยชน์  หรือรายได้อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้กองทุนตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะในส่วนที่ได้รับตาม  (๓)  และ  (๔)  มีเงินสดสูงสุดปีงบประมาณละ
ไม่เกินห้าพันล้านบาท  และให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการปรับเพิ่มหรือลดเงินสดสูงสุดได้  โดยให้คํานึงถึง
ความเพียงพอของการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

เงินสดของกองทุนส่วนที่เกินจากเงินสดสูงสุดที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง  ให้กองทุนนําส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๒๕ ให้  กสทช.  มีอํานาจมอบหมายให้สํานักงานเป็นผู้ดําเนินการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคม  ทั้งหมดหรือบางส่วนแทน  กสทช.  ได้  และเมื่อ  กสทช.  ได้มอบหมายดังกล่าว
แล้วให้โอนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อนําไปใช้ดําเนินการสนับสนุน
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการ 
เพื่อสังคมดังกล่าวให้กองทุนตามความจําเป็น  และให้สํานักงานใช้เงินดังกล่าวเฉพาะเพื่อค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับมอบหมาย   

มาตรา ๒๖ เงินของกองทุน  ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้   
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 

ในการดําเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งนี้  การส่งเสริม  สนับสนุน  หรือให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากําไร   
โดยไม่เป็นการทําลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน 

(๒) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเร่ือง 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๓) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่สํานักงานในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่นอกเหนือจาก 
ที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน 

(๔) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร   

(๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การบริหารกองทุน 

 
 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารกองทุนพฒันาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”  ประกอบด้วย 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) รองประธานกรรมการตามมาตรา  ๗  (๒)  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และผู้อํานวยการ

สํานักงบประมาณ  เป็นกรรมการ 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  (๔)  ซึ่งคณะกรรมการกําหนด  จํานวนสามคน   

เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรับผิดชอบในการบริหารกองทุนให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา  ๒๓  และมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติการส่งเสริม  สนับสนุน  หรือให้ความช่วยเหลือตามมาตรา  ๒๖  (๑)  และ  (๒)  

โดยไม่ก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินหรือค่าใช้จ่าย  ตามมาตรา  ๒๖  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
(๓) บริหารกองทุนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์  และการจัดการกองทุน 

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด   
(๔) วางแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สิน

ของกองทุนที่ออกตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และการดําเนินการอื่นที่จําเป็น 
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนหรือช่วยเหลือจากกองทุน 
(๖) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีภายใน

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน   
มาตรา ๒๙ การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน   ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
มาตรา ๓๐ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการในคณะกรรมการ

บริหารกองทุน  รวมทั้งอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และที่ปรึกษา  ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้งขึ้น
ตามมาตรา  ๒๘  (๗)  ได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๓๑ ให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุน  และดําเนินการ
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี  แผนการเงินและงบประมาณประจําปีของกองทุน   
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ 

(๒) จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อประเมินผลการดําเนินการของกองทุนเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุน   

(๓) ให้ความช่วยเหลือหรือคําแนะนําแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  หรือช่วยเหลือตามมาตรา  ๒๖ 
(๔) รับผิดชอบในการจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการของกองทุน   
(๕) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุน 
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่ง

ผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี  แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ  
เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมกับรายงานตามมาตรา  ๒๘  (๖)  ในรายงานดังกล่าวให้สํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินแสดงความเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินของกองทุนด้วย 

มาตรา ๓๓ ให้สํานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีของกองทุนอันถูกต้องและเหมาะสมต่อ
การดําเนินการของกองทุน  และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

หมวด  ๕ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
 

มาตรา ๓๔ ให้มีสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  และสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนําไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของประเทศ 

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็น 
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน 

กิจการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๕ นอกจากอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๓๔  
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 
(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน   และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม 

และนวัตกรรมดิจิทัล 
(๕) เสนอแนะ  เร่งรัด  และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะด้าน  หรือคณะกรรมการกํากับ

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายกําหนด 
การดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 
อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล  ให้หมายความรวมถึงอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางส่ือที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  
และความมั่นคงของประเทศด้วย 

มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคณะหน่ึง  ประกอบด้วย  
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และเลขาธิการ  
เป็นกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง   
ทําหน้าที่กํากับและติดตามการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ให้ผู้อํานวยการทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล 

ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านบริหารธุรกิจ  ด้านกฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและ 
เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการแทนประธานกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  
รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งประธานกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างได้  และให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมหรือแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๓๘ การประชุมของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   
ให้เป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

มาตรา ๓๙ ให้ประธานกรรมการ  และกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๐ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๓๖  ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สํานักงานส่งเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัลจัดทําตามมาตรา  ๓๕  (๑) 

(๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  และกิจการอื่นอันจําเป็น 
ในการบริหารงานสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวต้องมุ่งให้เกิดความคล่องตัว  
ความมีประสิทธิภาพ  และตรวจสอบได้ 

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อํานวยการ  และกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของผู้อํานวยการ   

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาจตั้ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา  เสนอแนะ  และดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมายได้ 

มาตรา ๔๑ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๓๕  (๑)  ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และอย่างน้อยต้องกําหนดเร่ืองดังต่อไปนี้ด้วย 

หน้า  371สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหา
ผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของประเทศ 

(๒) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมหรืองานวิจัย 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด  การลงทุน  กระบวนการผลิต  และการให้บริการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๔) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

(๕) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 
(๖) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า  ประหยัดและปลอดภัย 
(๗) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการการออกแบบ 

ที่เป็นสากล  และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
(๘) แนวทางการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในอตุสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั 
(๙) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล 
มาตรา ๔๒ เม่ือคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความเห็นชอบ

แผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นตามมาตรา  ๓๕  (๑)  แล้ว  ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปฏิบัติตามแผน
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด  ในกรณีที่การปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น 
หรือจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  ให้เสนอแผนยุทธศาสตร์นั้นต่อคณะกรรมการ 
เพื่อให้ความเห็นชอบ  และเมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
แจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 

มาตรา ๔๓ นอกจากอํานาจในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๓๔  
ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่าง  ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภทเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 
(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศ

และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(๔) ถือหุ้น  เข้าเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๓๔ 
(๕) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ  
ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

(๗) ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

การลงทุนตาม  (๔)  และการกู้ยืมเงินตาม  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

มาตรา ๔๔ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาจมีรายได้จาก 
(๑) ทุนประเดมิที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๖๐ 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่รับโอนมาตามมาตรา  ๖๒ 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๔) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๕) ดอกผล  และผลประโยชน์หรือรายได้อื่นใดที่เกิดจากการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล 
ทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
เงินและทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  

ยกเว้นดอกผล  และผลประโยชน์หรือรายได้อื่นตามวรรคหนึ่ง  (๕)  เม่ือใช้จ่ายตามอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว  ที่เหลือให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๔๕ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแต่งตั้ง  มีหน้าที่บริหารกิจการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกํากับสาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และจะให้มีรองผู้อํานวยการเป็นผู้ช่วยสั่ง
และปฏิบัติงานรองจากผู้อํานวยการก็ได้ 

การแต่งตั้งผู้อํานวยการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

มาตรา ๔๖ ผู้อํานวยการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มเวลา 
(๓) มีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
(๔) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือกิจการ

ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล  และการบริหารจัดการ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามกฎหมาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เก่ียวข้องกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  หรือกิจการ
ที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

มาตรา ๔๗ ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ผู้อํานวยการมีผลการประเมินตลอดทั้งสามปีที่ผ่านมาอยู่ใน 
ขั้นต่ํากว่าดีตั้งแต่สองปีขึ้นไป  ให้ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการใหม่  ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะแต่งตั้งผู้อํานวยการที่พ้นจากตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
อีกไม่ได้  ในกรณีอื่นผู้อํานวยการอาจสมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่ได้ 

การประเมินผลตามวรรคสองให้คํานึงถึงผลประกอบการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เป็นส่วนสําคัญด้วย 

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามมาตรา  ๔๗  
ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดให้มีการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 
ที่เป็นกลางและอิสระ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กําหนด 

มาตรา ๔๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๔๗  อํานวยการพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมิน  

หรือมีผลการประเมินอยู่ในขั้นต่ํากว่าดีสองปีติดต่อกัน  หรือเม่ือคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล  เห็นว่าหากให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
อย่างร้ายแรง 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๖ 
มาตรา ๕๐ เม่ือผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งให้รองผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งด้วย   

และในกรณีผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุผลจากการประเมินตามมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๔๙  (๓)  
จะแต่งตั้งรองผู้อํานวยการที่พ้นจากตําแหน่งนั้นเป็นผู้อํานวยการมิได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  รองผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเม่ือผู้อํานวยการ
สั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่คณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยไม่ขัดหรือ 
แย้งกับระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง  เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทุกตําแหน่ง
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๔) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการที่มีคุณสมบัติและไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

(๕) บรรจุแต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง  ตลอดจน 
ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

มาตรา ๕๒ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อํานวยการเปน็ผู้แทนของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และเพื่อการนี้ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

การรักษาการแทน  และการปฏิบัติหน้าที่แทน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด 

มาตรา ๕๓ การบัญชีของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ให้จัดทําตามมาตรฐานการบัญชี
ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกําหนด   

หน้า  375สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕๔ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และมีสิทธินับระยะเวลา
การปฏิบัติงานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  เป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย 

มาตรา ๕๕ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ
ส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ทุกรอบปี  แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

มาตรา ๕๖ ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทาํรายงานการดําเนินงานประจําปี
เสนอรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานการดําเนินงานประจําปีตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในปีที่ล่วงมาและรายงาน 
การประเมินผลการดําเนนิงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในปีที่ล่วงมาแล้ว 

การประเมินผลการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามวรรคสอง  จะต้องดําเนินการ
โดยบุคคลภายนอกท่ีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๕๗ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และตามกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล  เพื่อการน้ีให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ผู้อํานวยการชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  หรือทํารายงาน
และมีอํานาจยับย้ังการกระทําของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ขดัต่ออํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  นโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หรือแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๘ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๗  (๑)   
(๒)  (๓)  และวรรคสอง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จําเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕๙ ในวาระเร่ิมแรก  ที่ยังไม่มีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานกรรมการ  เลขาธิการ  และผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และความสามารถ
เป็นที่ประจักษ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านเศรษฐศาสตร์   ด้านสังคมศาสตร์   
ด้านบริหารธุรกิจ  ด้านกฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง  จํานวนสี่คน  เป็นกรรมการ  และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการตามวรรคสองเป็นเลขานุการของคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแตว่ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อาํนวยการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควร
ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๐ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่กองทุนและสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามความจําเป็น 

มาตรา ๖๑ ในวาระเร่ิมแรก  ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนดได้ 

มาตรา ๖๒ เม่ือพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว  ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นอันยกเลิก  
และให้บรรดากิจการ  เงินและทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  รวมทั้งงบประมาณของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ตกเป็นของ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

มาตรา ๖๓ ให้โอนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการชั่วคราว 

ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดําเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหน่ึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดได้รับการคัดเลือกและบรรจุตามวรรคสอง  ให้มีสิทธินับระยะเวลาทํางาน
ที่เคยทํางานอยู่ในสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ต่อเนื่องรวมกับ
ระยะเวลาทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่ประสงค์จะทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป  
หรือไม่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุตามวรรคสอง  ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างและให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
การเลิกจ้างตามประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในส่วนที่เก่ียวกับ
การเลิกจ้างและการได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างดังกล่าว  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่สําหรับ
กรณีการไม่สมัครใจจะทํางานในสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ต้องแสดงความจํานงภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๔ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สามารถกําหนดให้นําประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน)  หรือองค์การมหาชนอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลได้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๕ การดําเนินการออกประกาศ  ระเบียบ  และข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ในด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งส่งผลต่อฐานความรู้
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนําระบบ
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ  เพ่ือประโยชน์ 
ที่ประชาชนจะได้รับหรือการพัฒนาในการแข่งขันทางธุรกิจของภาคเอกชน  แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบที่จะสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะนําไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือให้การพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศครอบคลุมการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ  ที่มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการวางโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือลดความซ้ําซ้อน 
ในการดําเนินงานและส่งเสริมกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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