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เล่ม ๔๓ 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

การกระทาํความผิดเกี0ยวกบัคอมพิวเตอร ์
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 

 

THAI  LAW 

กฎหมายไทย 



 

(ก) 

สารบญักฎหมาย 
 

 หน้า 
(ต่อจากเล่ม ๔๒)  
พระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ..........................................  ๑ 

พระราชกฤษฎกีาจดัตั %งโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ........  ๒๔ 
พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ .............................  ๔๐ 
พ ระราชกฤษ ฎีกาจัดตั %งสถาบันวิจัยและพัฒ นาพื% นที6 สู ง  
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ....................................................  ๕๙ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ....................................................  ๗๙ 
พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ ....................................................  ๙๔ 
พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ..................................................................  ๑๑๑ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ% าและ
การเกษตร (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ...................................  ๑๒๙ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ งชาต ิ 
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ....................................................  ๑๔๕ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ....................................................  ๑๖๐ 
พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ .................................................................  ๑๗๖ 
พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสํานักงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์าร
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ .................................................................  ๑๙๓ 
พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ....................................................  ๒๑๐ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร ์
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ....................................................  ๒๒๗ 
พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวคัซนีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ..................................................................................... ๒๔๔ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สารบญักฎหมาย 

 
 

 (ข)

 หน้า 
พระราชบญัญตัคุิม้ครองการดําเนินงานของทบวงการพลงังานปรมาณู
ระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ .......................................  ๒๖๑ 
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยี6 
แห่งเอเชยี พ.ศ. ๒๕๑๐.......................................................................  ๒๖๔ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคม 
แห่งเอเชยีและแปซฟิิก พ.ศ. ๒๕๒๒ ...................................................  ๒๖๘ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การโทรคมนาคม 
ทางดาวเทยีมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ ๒๗๑ 
พระราชบญัญตัคุิม้ครองการดําเนินงานขององคก์ารดาวเทยีมเคลื6อนที6
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ..............................................................  ๒๗๕ 
พระราชบญัญตัิคุม้ครองการดําเนินงานขององคก์ารความร่วมมอืดา้น
อวกาศแห่งเอเชยีแปซฟิิก พ.ศ. ๒๕๕๐ ...............................................  ๒๙๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงาน
หมุนเวยีนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ..............................................  ๓๑๕ 

  

การกระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอรแ์ละธรุกรรม  

ทางอิเลก็ทรอนิกส ์
 

คาํอธบิาย ...........................................................................................  ๓๑๘ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ .......................................................................................  ๓๑๙ 

กฎกระทรวง กําหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบ
คอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๑ ...........................................................  ๓๓๗ 
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร เรื6อง 
หลักเกณฑ์เกี6ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที6ตาม
พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผดิเกี6ยวกบัคอมพิวเตอร ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ................................................................................  ๓๔๔ 
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื6อเศรษฐกิจและสงัคม เรื6อง ขั %นตอน 
การแจง้เตอืน การระงบัการทําใหแ้พร่หลายของขอ้มูลคอมพวิเตอร ์
และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ................................................................................  ๓๕๓ 
  



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สารบญักฎหมาย 

 
 

 (ค)

 หน้า 
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื6อเศรษฐกิจและสงัคม เรื6อง ลกัษณะ 
และวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถี6และ
วธิกีารส่งซึ6งไม่เป็นการก่อให้เกดิความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รบั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ................................................................................  ๓๖๐ 
ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคม เรื6อง หลกัเกณฑ ์
ระยะเวลา และวธิกีารปฏบิตัสิาํหรบัการระงบัการทําใหแ้พร่หลาย
หรอืลบขอ้มูลคอมพวิเตอรข์องพนักงานเจา้หน้าที6หรอืผูใ้หบ้รกิาร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ................................................................................  ๓๖๖ 
ระเบียบ ว่าด้วยการจับ ควบคุม ค้น การทําสํานวนสอบสวน 
และดําเนินคดีกบัผู้กระทําความผิด ตามพระราชบญัญัติว่าด้วย 
การกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ .................  ๓๗๒ 

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ ...........  ๓๗๔ 
พระราชกฤษฎกีากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์
ที6ยกเว้นมิให้นํากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
มาใชบ้งัคบั พ.ศ. ๒๕๔๙ .............................................................  ๓๙๗ 
พระราชกฤษฎกีากําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการทําธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั พ.ศ. ๒๕๔๙ ........................................  ๔๐๐ 
พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑ .................................................  ๔๐๕ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวธิีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๓ .................................................  ๔๑๗ 
พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยวธิกีารควบคุมดูแลธุรกจิบรกิารการชําระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙ ......  ๔๒๓ 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที6  สรข. ๑/๒๕๕๒ เรื6อง  
การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสต์ามบญัช ีก ที6ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ก่อนให้บรกิาร .................................................................... ๔๓๔ 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที6  สรข. ๓/๒๕๕๒ เรื6อง 
นโยบายและมาตรการการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศ ในการประกอบธุรกจิของผูใ้ห้บรกิารการชําระเงนิทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์.................................................................... ๔๓๖ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สารบญักฎหมาย 

 
 

 (ง)

 หน้า 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง แนวทาง 
การจัดทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัต ิ
(Certification Practice Statement) ของผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรอง
อเิลก็ทรอนิกส ์(Certification Authority) พ.ศ. ๒๕๕๒ ..................  ๔๔๘ 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื6อง แนวนโยบาย
และแนวปฏบิตัิในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๓ ...............................................  ๔๗๖ 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื6อง หลกัเกณฑ์
และวธิกีารในการจดัทําหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความใหอ้ยู่ในรูป
ของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๓..........................................  ๔๘๕ 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื6อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 
ของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๓ ....................................................................  ๔๙๘ 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง ประเภท
ของธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และหลกัเกณฑ์การประเมนิระดบั
ผลกระทบของธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามวธิกีารแบบปลอดภยั 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ..................................................................................... ๕๐๕ 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื6อง มาตรฐาน
การรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการ
แบบปลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๕ .............................................................. ๕๐๙ 
ประกาศคณ ะกรรมการธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อ ง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื6อนไขในการประกอบธุรกิจบริการ 
การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๙ ................................  ๕๒๖ 
ประกาศคณ ะกรรมการธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อ ง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื6อนไขในการประกอบธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ................................................................................  ๕๖๕ 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที6  สนช. ๑/๒๕๕๙ เรื6อง 
มาตรฐานซปิการ์ดกลางสาํหรบับตัรเดบติที6ออกและมกีารใช้จ่าย
ภายในประเทศ ............................................................................  ๕๙๔ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สารบญักฎหมาย 

 
 

 (จ)

 หน้า 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที6  สนส. ๓/๒๕๕๙ เรื6อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื6อนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์.........................................  ๕๙๖ 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที6  สนส. ๔/๒๕๕๙ เรื6อง 
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลตัวแทนของผู้ให้บริการการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์.......................................................................  ๖๐๔ 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที6 สนส. ๑๐/๒๕๕๙ เรื6อง  
การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสต์ามบญัช ีก ที6ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ก่อนใหบ้รกิารของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ ..................................  ๖๑๒ 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที6 สนส. ๑๑/๒๕๕๙ เรื6อง 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื6อนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกจิบรกิาร
การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ ........  ๖๑๔ 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที6 สนส. ๑๒/๒๕๕๙ เรื6อง 
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลตัวแทนของผู้ให้บริการการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ ...........................  ๖๑๗ 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที6 สนส. ๑๓/๒๕๕๙ เรื6อง 
นโยบายและมาตรการการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์
ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ .......................................................  ๖๒๕ 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื6อง หลกัเกณฑ์
การพจิารณาลงโทษปรบัทางปกครองสาํหรบัผูป้ระกอบธุรกจิใหบ้รกิาร
การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ..............  ๖๓๕ 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที6  สนช. ๒/๒๕๕๙ เรื6อง 
มาตรฐานซปิการ์ดกลางสาํหรบับตัรเดบติที6ออกและมกีารใช้จ่าย
ภายในประเทศของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ .......................................................... ๖๔๔ 

พระราชบญัญตักิารพฒันาดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ......  ๖๔๖ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑ 

พระราชบญัญตั ิ

องคก์ารมหาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๑๓ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที6 ๕๔ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ%นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี% เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ% 
“องคก์ารมหาชน” หมายความว่า องคก์ารมหาชนที6จดัตั %งขึ%นโดยพระราชกฤษฎกีา

ที6ออกตามความในพระราชบญัญตันีิ% 
“เจา้หน้าที6ของรฐั” หมายความว่า ขา้ราชการ พนักงาน เจา้หน้าที6 หรอืผูป้ฏบิตังิาน

อื6นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ6น รัฐวิสาหกิจ  
หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั 

“คณะกรรมการ”๒ หมายความว่า คณะกรรมการของแต่ละองคก์ารมหาชน 

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที6 ๙ ก/หน้า ๕/๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๒ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว่า “คณะกรรมการ” แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน 

(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒ 

“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการ หรือผู้บริหารสูงสุดซึ6งเรียกชื6อ 
อย่างอื6นขององคก์ารมหาชน 

 

มาตรา ๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ% 
 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง และวตัถุประสงคข์ององคก์ารมหาชน 

   
 

มาตรา ๕  เมื6อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ6งโดยเฉพาะ 
เพื6อจดัทําบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที6จะจดัตั %งหน่วยงานบรหิารขึ%นใหม่
แตกต่างไปจากส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ โดยมีความมุ่งหมายให้มกีารใช้ประโยชน์
ทรพัยากรและบคุลากรใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ จะจดัตั %งเป็นองคก์ารมหาชน โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎกีาตามพระราชบญัญตันีิ%กไ็ด ้

กจิการอนัเป็นบรกิารสาธารณะที6จะจดัตั %งองคก์ารมหาชนตามวรรคหนึ6ง ได้แก่ 
การรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา การศกึษาอบรมและพฒันาเจา้หน้าที6
ของรฐั การทะนุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม การพฒันาและส่งเสรมิการกฬีา การส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการศกึษาและการวจิยั การถ่ายทอดและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
การอนุรกัษ์สิ6งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ การบรกิารทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
การสงัคมสงเคราะห ์การอาํนวยบรกิารแก่ประชาชน หรอืการดําเนินการอนัเป็นสาธารณ 
ประโยชน์อื6นใด  ทั %งนี% โดยตอ้งไม่เป็นกจิการที6มวีตัถุประสงคเ์พื6อแสวงหากาํไรเป็นหลกั 

การพิจารณากิจการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที6คณะรฐัมนตรี
กาํหนดโดยขอ้เสนอแนะของ กพม.๓ 

 

มาตรา ๕/๑๔  ใหม้คีณะกรรมการพฒันาและส่งเสรมิองค์การมหาชนคณะหนึ6ง 
เรยีกโดยย่อว่า “กพม.” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสี6คน ไดแ้ก่ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา 
เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี
และผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 

                                                                                 

๓ มาตรา ๕ วรรคสาม เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ มาตรา ๕/๑ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจาํนวนไม่เกนิเจด็คน โดยใน
จํานวนนี%ต้องเป็นผู้มีความเชี6ยวชาญและประสบการณ์เป็นที6ประจกัษ์ในการบริหาร
องคก์ารมหาชนอย่างน้อยสองคน 

ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นผู้รบัผดิชอบในงานธุรการ
และงานวชิาการของ กพม. 

 

มาตรา ๕/๒๕  กรรมการผูท้รงคุณวุฒติ้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๓) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ6นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิ6น กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรอืรฐัวสิาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าที6 หรอืถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ 

 

มาตรา ๕/๓๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดํารงตําแหน่งกรรมการ ที6ปรึกษา  
หรอืตําแหน่งอื6นใดขององคก์ารมหาชนในเวลาเดยีวกนัไม่ได ้

ในกรณีที6มีการแต่งตั %งกรรมการ ที6ปรึกษา หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื6นใดของ
องค์การมหาชนให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการผู้นั %นลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการ ที6ปรกึษา หรอืตําแหน่งอื6นใดขององค์การมหาชนภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที6
ได้รบัแต่งตั %ง แต่ถ้าผู้นั %นมไิด้ลาออก ให้ถอืว่าผูน้ั %นไม่เคยไดร้บัแต่งตั %งใหเ้ป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒมิาตั %งแต่ตน้ 

 

                                                                                 

๕ มาตรา ๕/๒ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖ มาตรา ๕/๓ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔

มาตรา ๕/๔๗  กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละสี6ปี 

ในกรณีที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและมกีารแต่งตั %ง
กรรมการแทนหรอืในกรณีที6คณะรฐัมนตรแีต่งตั %งกรรมการเพิ6มขึ%นในระหว่างที6กรรมการ
ซึ6งแต่งตั %งไว้แล้วยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบัแต่งตั %งเป็นกรรมการแทนหรอืเป็น
กรรมการเพิ6มขึ%น อยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที6เหลอือยู่ของกรรมการซึ6งไดแ้ต่งตั %งไวแ้ลว้ 

เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มีการแต่งตั %งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ%นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ใน
ตําแหน่งเพื6อดาํเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตั %งอีกได ้
แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๕/๕๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
พน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๕/๒ 

(๔) กระทาํการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๕/๓ วรรคหนึ6ง 

(๕) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

 

มาตรา ๕/๖๙  ในกรณีที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  
ให้แต่งตั %งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนภายในสามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒเิหลอืไม่ถงึหนึ6งรอ้ยแปดสบิวนัจะไม่แต่งตั %งกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้

ในกรณีที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ กพม. 
ประกอบดว้ยกรรมการทั %งหมดที6มอียู่ 

 

มาตรา ๕/๗๑๐  ให้นําบทบญัญัติว่าด้วยคณะกรรมการที6มีอํานาจดําเนินการ
พจิารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัแก่
การประชุมของ กพม. โดยอนุโลม 

                                                                                 

๗ มาตรา ๕/๔ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘ มาตรา ๕/๕ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙ มาตรา ๕/๖ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๐ มาตรา ๕/๗ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕ 

มาตรา ๕/๘๑๑  กพม. มอีาํนาจหน้าที6 ดงัต่อไปนี% 
(๑) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรีเพื6อให้ความเห็นชอบในการจัดตั %ง การรวม  

หรอืการยุบเลกิองคก์ารมหาชน 

(๒) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพื6อกําหนดนโยบาย แนวทาง และหลกัเกณฑ์
กลางที6เกี6ยวกบัการจดัตั %ง การรวม การยุบเลกิ การบรหิารและพฒันา และการประเมนิผล
ขององคก์ารมหาชน 

(๓) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพื6อกําหนดหลกัเกณฑก์ลางเกี6ยวกบัการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ และผูอ้าํนวยการ 

(๔) เสนอแนะหลกัเกณฑ์เกี6ยวกับการกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็น
หุน้ส่วน การเขา้ร่วมทุนในกจิการของนิตบิุคคลอื6น และการจําหน่ายทรพัย์สนิจากบญัชี
เป็นสญูตามมาตรา ๑๘ ต่อคณะรฐัมนตร ี

(๕) เสนอแนะหลกัเกณฑ์เกี6ยวกบัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นของ
ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรกึษา กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการขององคก์าร
มหาชนตามมาตรา ๒๖ รวมทั %งอตัราเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื6นของผู้อํานวยการ
ตามมาตรา ๓๔ ต่อคณะรฐัมนตร ี

(๖) กลั 6นกรองการโอนอํานาจหน้าที6 กจิการ ทรพัย์สนิ สทิธิ หนี% และงบประมาณ
ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัให้แก่องคก์ารมหาชน ที6จะจดัตั %งขึ%น
ตามมาตรา ๙ เพื6อเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๗) เสนอแนะหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื6อนไขเกี6ยวกับการจดัการทรพัย์สิน 
และบุคลากรขององคก์ารมหาชนภายหลงัการยุบเลกิองคก์ารมหาชนต่อคณะรฐัมนตร ี

(๘) เรยีกให้เจ้าหน้าที6หรือบุคคลที6เกี6ยวข้องมาชี%แจงหรอืแสดงความคิดเห็น
ประกอบการพจิารณา 

(๙) แต่งตั %งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื6อปฏิบตัิหน้าที6ต่าง ๆ ตามที6
มอบหมาย 

(๑๐) จดัทาํรายงานประจาํปีเกี6ยวกบัการบรหิาร การพฒันา และการประเมนิผล
ขององคก์ารมหาชนเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๑๑) ปฏิบัติห น้าที6อื6นตามที6กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี% หรือตามที6
คณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 

มาตรา ๖  ใหอ้งคก์ารมหาชนเป็นหน่วยงานของรฐั และเป็นนิตบิุคคล 

                                                                                 

๑๑ มาตรา ๕/๘ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖ 

มาตรา ๗  ในพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งองคก์ารมหาชนตามมาตรา ๕ อย่างน้อย
จะตอ้งมขีอ้ความ ดงัต่อไปนี% 

(๑) ชื6อขององคก์ารมหาชน 

(๒)๑๒ ที6ตั %งของสาํนกังานแห่งใหญ่ 

(๓) วตัถุประสงค ์และอาํนาจกระทํากจิการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวตัถุประสงค์
ขององคก์ารมหาชน 

(๔) องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้าม วาระ 
การดาํรงตําแหน่ง การพน้จากตําแหน่งของกรรมการ รวมทั %งอาํนาจหน้าที6ของคณะกรรมการ 

(๕) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่ง และอาํนาจหน้าที6ของผูอ้าํนวยการ 

(๖) คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของเจา้หน้าที6ขององคก์ารมหาชน 

(๗) ทุน รายได ้งบประมาณ และทรพัยส์นิ 

(๘) การบรหิารงานบุคคล สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์อื6น 

(๙) การกาํกบัดแูล การตรวจสอบ และการประเมนิผลงานขององคก์ารมหาชน 

(๑๐) การยุบเลิกองค์การมหาชนในกรณีที6องค์การมหาชนตั %งขึ%นเพื6อดําเนิน
กจิการอย่างใดอย่างหนึ6งเป็นการเฉพาะกจิ หรอืตั %งขึ%นโดยมกีาํหนดระยะเวลาสิ%นสดุ 

(๑๑) ขอ้กําหนดอื6น ๆ อนัจําเป็นเพื6อให้กจิการขององคก์ารมหาชนดําเนินการ
ไปไดโ้ดยเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ 

(๑๒) รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีา 

การกําหนดตาม (๓) ถึง (๑๑) ต้องอยู่ภายในกรอบของบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญตันีิ% เวน้แต่ในกรณีที6บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิ%ใหพ้ระราชกฤษฎีกา
กาํหนดเป็นอย่างอื6นได ้กใ็หเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎกีานั %น 

 

มาตรา ๘๑๓  ในกรณีที6มีปัญหาการซํ%าซ้อนหรือขดัแย้งในการดําเนินกิจการ 
ขององคก์ารมหาชนกบัการปฏบิตังิานของสว่นราชการหรอืการดาํเนินงานของหน่วยงานอื6น
ของรฐัตามกฎหมาย ให ้กพม. เสนอคณะรฐัมนตรเีป็นผูว้นิิจฉยัชี%ขาดและกาํหนดระเบยีบ
                                                                                 

๑๒ มาตรา ๗ (๒) ใหร้ะบุที6ตั %งของสํานักงานใหญ่กเ็พื6อใหท้ราบว่าองคก์ารมหาชนนั %นมทีี6ทําการ
อยู่ที6ใด มไิดม้ผีลเป็นการหา้มจดัตั %งสํานักงานสาขาขององค์การมหาชนนั %นแต่ประการใด หากองค์การ
มหาชนประสงค์ที6จะขยายขอบเขตการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์โดยการจดัตั %งเป็น “สาํนกังานสาขา” 
กย็่อมกระทําได้  แต่ทั %งนี% การบรหิารงานและดําเนินการของสํานักงานสาขานั %นต้องอยู่ภายใต้คณะกรรมการ
และผูอ้ํานวยการขององคก์ารมหาชนเดยีวกนั (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๔๙๓/๒๕๔๕) 

๑๓ มาตรา ๘ แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗

แบบแผนเพื6อการประสานงานระหว่างองค์การมหาชน ส่วนราชการ และหน่วยงาน 
ของรฐัที6เกี6ยวขอ้ง 

คําวินิจฉัยและระเบียบแบบแผนที6คณะรัฐมนตรีกําหนดตามวรรคหนึ6 ง  
ใหอ้งคก์ารมหาชน สว่นราชการ และหน่วยงานของรฐัที6เกี6ยวขอ้งถอืเป็นแนวปฏบิตัต่ิอไป 

 

มาตรา ๙๑๔  ในกรณีที6จะมกีารตราพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งองคก์ารมหาชนขึ%น
ตามพระราชบัญญัตินี%  เพื6อดําเนินกิจการหนึ6งกิจการใดที6อยู่ในอํานาจหน้าที6ของ 
ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื6นของรฐัใดอยู่แล้ว ซึ6งจะมปัีญหาการซํ%าซ้อน
หรอืขดัแย้งกนัในการดําเนินกิจการ และคณะรฐัมนตรเีห็นสมควรอนุมตัิให้มีการโอน
อํานาจหน้าที6 กจิการทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี% และงบประมาณของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ 
หรอืหน่วยงานอื6นของรฐันั %นใหแ้ก่องคก์ารมหาชนที6จะจดัตั %งขึ%น ใหอ้ํานาจหน้าที6 กจิการ 
ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี% และงบประมาณในส่วนที6เกี6ยวขอ้งของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอื
หน่วยงานอื6นของรฐันั %นโอนไปเป็นขององค์การมหาชนในวนัที6พระราชกฤษฎีกาจดัตั %ง
องค์การมหาชนมผีลใช้บงัคบั เว้นแต่เงนิงบประมาณหมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจํา 
ที6ยงัคงมผีูค้รองตําแหน่งอยู่ในสงักดัสว่นราชการใดใหย้งัคงเป็นของสว่นราชการนั %นต่อไป
จนกว่าจะมกีารยุบตําแหน่งนั %น ๆ 

สทิธติามวรรคหนึ6งใหห้มายความรวมถงึสทิธใินการใชห้รอืสทิธติามสญัญาเช่า
ที6ดนิที6เป็นที6ราชพสัดุหรอืสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิ ที6ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอื
หน่วยงานอื6นของรฐัมอียู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีาจดัตั %งองคก์ารมหาชนมผีลใชบ้งัคบั 

 

                                                                                 
๑๔ เมื6อโครงการจดัการกากกมัมนัตรงัสไีด้โอนไปเป็นของสถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์แห่งชาติ

ตามผลของมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัิองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว อํานาจในการเรยีกเก็บ
ค่าบรกิารในการดําเนินกจิการดงักล่าวจงึเป็นของสถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สํานักงานปรมาณูเพื6อสนัติจงึไม่อาจนํากฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัการกากกมัมนัตรงัส ี
พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชบ้งัคบัแก่สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ซึ6งเป็นผูใ้หบ้รกิาร
ในปัจจุบนัได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๘๐๒/๒๕๕๑) 

หากคณะรฐัมนตรเีห็นชอบโอนภารกิจการบริหารจดัการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปใหส้ถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สงูย่อมสามารถทาํไดโ้ดยการตราพระราช
กฤษฎีกาแก้ไขเพิ6มเติมพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบันวิจยัและพัฒนาพื%นที6สูง (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื6อขยายวตัถุประสงค์ ซึ6งจะเป็นไปตามหลกัการของมาตรา ๙ ที6มไีด้ทั %งการเริ6มจดัตั %ง
องค์การมหาชนขึ%นใหม่ครั %งแรก หรอืการขยายขอบเขตวตัถุประสงค์ขององค์การมหาชนซึ6งไดจ้ดัตั %งขึ%น
แล้ว เพื6อให้ดําเนินกจิการของส่วนราชการเพิ6มเติมในภายหลงั (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื6องเสรจ็ที6 ๖๗๐/๒๕๕๑) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๘ 

มาตรา ๑๐  เจ้าหน้าที6ของรฐัหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื6นของรฐัตามมาตรา ๙ ถา้สมคัรใจจะเปลี6ยนไปเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้งของ
องค์การมหาชน ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้องผ่าน 
การคดัเลอืกหรอืการประเมนิตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๑๑  ถา้เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งเปลี6ยนไปเป็นเจา้หน้าที6ขององคก์ารมหาชน
ตามมาตรา ๑๐ เป็นขา้ราชการ ใหถ้อืว่าออกจากราชการเพราะเลกิหรอืยุบตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าดว้ยบําเหน็จบํานาญขา้ราชการหรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการ แลว้แต่กรณี 

ถา้เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งเปลี6ยนไปเป็นเจา้หน้าที6ขององคก์ารมหาชนตามมาตรา ๑๐ 
เป็นลูกจ้างของส่วนราชการ ให้ถือว่าออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหน่ง 
หรอืเลกิจา้งโดยไม่มคีวามผดิ และใหไ้ดร้บับําเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย
บาํเหน็จลกูจา้ง 

เพื6อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรบัคํานวณสทิธิประโยชน์ตาม
ขอ้บงัคบัขององคก์ารมหาชน ขา้ราชการหรอืลูกจา้งของส่วนราชการผู้ใดเปลี6ยนไปเป็น
เจา้หน้าที6หรอืลกูจา้งขององคก์ารมหาชนตามมาตรานี% ประสงคจ์ะใหน้บัเวลาราชการหรอื
เวลาทํางานในขณะที6เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างต่อเนื6องกบัเวลาทํางานของเจ้าหน้าที6 
หรอืลกูจา้งขององคก์ารมหาชน แลว้แต่กรณี กใ็หม้สีทิธกิระทาํไดโ้ดยแสดงความจาํนงว่า
ไม่ขอรบับาํเหน็จหรอืบาํนาญ 

การไม่ขอรบับาํเหน็จหรอืบาํนาญตามวรรคสาม จะตอ้งกระทาํภายในสามสบิวนั
นับแต่วนัที6โอน สาํหรบักรณีของขา้ราชการให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญขา้ราชการ สําหรบักรณีของลูกจ้างให้กระทําเป็นหนังสอืลงลายมอืชื6อเป็นหลกัฐาน
ยื6นต่อผูว้่าจา้งเพื6อสง่ต่อไปใหก้ระทรวงการคลงัทราบ 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๑๒  ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการขององค์การมหาชน 
ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิหรอืทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมา 

(๒) เงนิที6รฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 

(๓) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 
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 ๙

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื6น รวมทั %งจากต่างประเทศ 
หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดาํเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิขององคก์ารมหาชน 

 

มาตรา ๑๓  ภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน ให้องค์การมหาชน 
มอีาํนาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดาํเนินกจิการ
ไดต้ามที6กาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตั %ง 

 

มาตรา ๑๔  บรรดารายได้ขององค์การมหาชน ไม่เป็นรายได้ที6ต้องนําส่ง
กระทรวงการคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 

มาตรา ๑๕  ทรพัย์สนิขององค์การมหาชนไม่อยู่ในความรบัผิดชอบแห่งการ
บงัคบัคด ี

 

มาตรา ๑๖  ให้อสงัหารมิทรพัย์ซึ6งองค์การมหาชนได้มาจากการให้หรือซื%อ 
ดว้ยเงนิรายไดข้ององคก์ารมหาชน เป็นกรรมสทิธิ dขององคก์ารมหาชน 

ให้องค์การมหาชนมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย  
และจดัหาประโยชน์จากทรพัยส์นิขององคก์ารมหาชน 

 

มาตรา ๑๗  การใช้จ่ายเงินขององค์การมหาชน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการ 
ขององคก์ารมหาชนโดยเฉพาะ 

การเก็บรกัษาและเบิกจ่ายเงินขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๑๘  การกู้ยมืเงนิ การถือหุ้นหรอืการเขา้เป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุน 
ในกิจการของนิติบุคคลอื6น การจําหน่ายทรพัย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๙  ใหม้คีณะกรรมการของแต่ละองคก์ารมหาชน ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการและกรรมการ โดยมอีงค์ประกอบตามที6กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจดัตั %ง 
และใหผู้อ้าํนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 ๑๐ 

ใหค้ณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตั %งประธานกรรมการและกรรมการ 

คณะกรรมการมีจํานวนตามที6กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจดัตั %ง แต่ต้อง 
ไม่เกนิสบิเอด็คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ6งหนึ6งต้องไม่เป็นขา้ราชการซึ6งมตีําแหน่ง
หรอืเงนิเดอืนประจํา พนกังานหรอืลูกจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ6น เวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั๑๕ 

ภายใต้บงัคบัวรรคสาม คณะกรรมการขององค์การมหาชนอาจประกอบด้วย
ผูแ้ทนของสว่นราชการซึ6งเป็นกรรมการโดยตําแหน่งกไ็ด๑้๖ 

 

มาตรา ๑๙/๑๑๗  ผู้ใดจะดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่า 
สามแห่งไม่ได ้ ทั %งนี% ใหน้ับรวมการเป็นกรรมการโดยตําแหน่งและการไดร้บัมอบหมาย 
ใหป้ฏบิตัริาชการแทนในตําแหน่งกรรมการดว้ย 

การนับจํานวนการดํารงตําแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ6งไม่รวมถึงการเป็น
กรรมการโดยตําแหน่งที6ไดม้กีารมอบหมายใหผู้อ้ื6นปฏบิตัริาชการแทน 

 

มาตรา ๒๐  ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนซึ6งมิใช่
กรรมการโดยตําแหน่งตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มีอายุไม่ตํ6 ากว่าและไม่เกินกว่าที6กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั %ง 
แต่ทั %งนี%ตอ้งไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการขององค์การมหาชน 
ตามที6กาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตั %ง 

(๔) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ6นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิ6น กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

                                                                                 

๑๕ มาตรา ๑๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์การมหาชน (ฉบบัที6 ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๖ มาตรา ๑๙ วรรคสี6 แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที6 ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๗ มาตรา ๑๙/๑ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 ๑๑

(๗) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มอื6นตามที6กาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตั %ง 

ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งองค์การมหาชน
จาํเป็นตอ้งแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการขององคก์ารมหาชนนั %น 

 

มาตรา ๒๑  ประธานกรรมการและกรรมการขององคก์ารมหาชนใดจะตอ้งไม่เป็น
ผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการที6กระทํากบัองคก์ารมหาชนนั %น หรอืในกจิการที6เป็นการแข่งขนั
กบักจิการขององคก์ารมหาชนนั %น  ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูซ้ึ6ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัด 
หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัที6องคก์ารมหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ 

 

มาตรา ๒๒  ประธานกรรมการและกรรมการซึ6งมิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง 
มวีาระการดาํรงตาํแหน่งตามที6กาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตั %ง แต่ตอ้งไม่เกนิคราวละ
สี6ปี 

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึ6งมใิช่กรรมการโดยตําแหน่งพน้จาก
ตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที6คณะรฐัมนตรีแต่งตั %งกรรมการเพิ6มขึ%นในระหว่างที6
กรรมการซึ6งแต่งตั %งไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผูไ้ดร้บัแต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่าง
หรอืเป็นกรรมการเพิ6มขึ%น อยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที6เหลอือยู่ของกรรมการซึ6งไดแ้ต่งตั %ง
ไวแ้ลว้ 

เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มีการแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรอืกรรมการขึ%นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึ6งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการ
ซึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึ6งพน้จากตําแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัแต่งตั %ง
อกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๒๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการซึ6งมใิช่กรรมการโดยตําแหน่งพน้จากตําแหน่ง เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม หรอืกระทาํการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามมาตรา ๒๑ 
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 ๑๒

มาตรา ๒๔๑๘  คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที6ควบคุมดูแลโดยทั 6วไปซึ6งกจิการ
และการดําเนินการขององค์การมหาชน เพื6อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที6กําหนดไว ้
อาํนาจหน้าที6เช่นว่านี%ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการดําเนินงาน
ขององคก์ารมหาชน 

(๒) อนุมตัแิผนการลงทุนและแผนการเงนิขององคก์ารมหาชน 

(๓) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนดเกี6ยวกบัองค์การมหาชน 
ในเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

(ก) การจดัแบ่งสว่นงานขององคก์ารมหาชน และขอบเขตหน้าที6ของส่วนงาน
ดงักล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง 
และเงนิอื6นของเจา้หน้าที6และลกูจา้งขององคก์ารมหาชน 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การถอดถอน วนิัยและการลงโทษ
ทางวนิัย การออกจากตําแหน่ง การรอ้งทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที6
และลกูจา้งขององคก์ารมหาชน รวมทั %งวธิกีารและเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้งขององคก์ารมหาชน 

(ง) การบรหิารและจดัการการเงนิ การพสัดุ และทรพัยส์นิขององคก์ารมหาชน 

(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื6นแก่เจ้าหน้าที6และลูกจ้าง 
ขององคก์ารมหาชน 

(ฉ) การแต่งตั %งและอาํนาจหน้าที6ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ช) การกําหนดขอบเขตเกี6ยวกับการปฏิบัติหน้าที6ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน 

(ซ) การกําหนดเครื6องแบบผูอ้ํานวยการ เจา้หน้าที6 และลูกจา้งขององคก์าร
มหาชนและเครื6องหมายองคก์ารมหาชน 

(๔ ) อํานาจหน้าที6อื6นตามที6กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ นี% หรือตามที6 
พระราชกฤษฎกีาจดัตั %งกาํหนด 

 

มาตรา ๒๔/๑๑๙  ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานขององค์การมหาชน  
ใหค้ณะกรรมการพจิารณากําหนดแนวทางการปฏบิตังิานขององคก์ารมหาชนใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมอืงที6ด ีซึ6งต้องเป็นไปเพื6อประโยชน์สุข
                                                                                 

๑๘ มาตรา ๒๔ แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๙ มาตรา ๒๔/๑ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓

ของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิ dต่อภารกจิ ความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิ 
ความซื6อสตัย์สุจริต การลดขั %นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  
การอาํนวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 

มาตรา ๒๕๒๐  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที6ปรกึษาของ
คณะกรรมการได้ตามที6กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งองคก์ารมหาชน และมอีํานาจ
แต่งตั %งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ (๓) (ฉ) และคณะอนุกรรมการเพื6อพจิารณา
หรอืปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ6งตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

 

มาตรา ๒๖๒๑  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรกึษา กรรมการตรวจสอบ 
และอนุกรรมการไดร้บัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรี
กาํหนด 

 

มาตรา ๒๗  ใหอ้งคก์ารมหาชนมผีู้อํานวยการคนหนึ6ง ซึ6งจะเรยีกชื6อตําแหน่ง
เป็นอย่างอื6นตามที6กาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งกไ็ด ้

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจแต่งตั %งและถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

 

มาตรา ๒๗/๑๒๒  ในการแต่งตั %งผูอ้ํานวยการต้องดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
เกา้สบิวนันับแต่วนัที6มเีหตุตอ้งแต่งตั %งผูอ้าํนวยการ และหากมเีหตุผลจําเป็นใหค้ณะกรรมการ
ขยายระยะเวลาได้อกีไม่เกนิหกสบิวนั หากดําเนินการไม่แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าว
ใหค้ณะกรรมการรายงานผลให ้กพม. เพื6อรายงานคณะรฐัมนตรเีพื6อพจิารณา 

 

มาตรา ๒๘๒๓  ผูอ้ํานวยการนอกจากต้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม
ตามที6กาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งแลว้ ยงัตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม 
ดงัต่อไปนี%ดว้ย 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่องคก์ารมหาชนไดเ้ตม็เวลา 

(๔) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ คนไรค้วามสามารถ
หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

                                                                                 

๒๐ มาตรา ๒๕ แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๑ มาตรา ๒๖ แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๒ มาตรา ๒๗/๑ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๓ มาตรา ๒๘ แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔

(๕) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิ6นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ6น 
กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษาพรรคการเมอืง 
หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอื
รฐัวสิาหกจิเพราะทุจรติต่อหน้าที6 หรอืถอืว่ากระทาํการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

(๘) ไม่เป็นผูบ้รหิารของรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานของรฐั หรอืองคก์ารมหาชนอื6น 

(๙) ไม่เป็นขา้ราชการซึ6งมตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจํา พนักงานหรอืลูกจ้าง
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรือหน่วยงานของรัฐ  
หรอืผูป้ฏบิตังิานขององคก์ารมหาชนอื6น 

(๑๐) ไม่เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการที6กระทํากบัองคก์ารมหาชนนั %น หรอืในกจิการ
ที6เป็นการแขง่ขนักบักจิการขององคก์ารมหาชนนั %น ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

มาตรา ๒๙  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งตามที6กําหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีา
จดัตั %ง แต่ตอ้งไม่เกนิคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๓๐  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตําแหน่ง 
เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มสาํหรบัการเป็นผูอ้าํนวยการ 

มตขิองคณะกรรมการใหอ้อกจากตําแหน่งตาม (๔) ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการที6มอียู่โดยไม่นบัรวมตําแหน่งผูอ้าํนวยการ 

การขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ (๒) ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่ง 
ตามกาํหนดเวลาในสญัญาจา้ง๒๔ 

 

                                                                                 

๒๔ มาตรา ๓๐ วรรคสาม เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕

มาตรา ๓๑๒๕  ผูอ้าํนวยการมหีน้าที6บรหิารกจิการขององคก์ารมหาชนใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์ององคก์ารมหาชน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย 
มต ิและประกาศของคณะกรรมการ 

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๓๙ วรรคสอง ใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หน้าที6
และลกูจา้งขององคก์ารมหาชนทุกตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ 
องคก์ารมหาชน 

 

มาตรา ๓๒  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้างขององค์การมหาชน ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างขององค์การมหาชน 
ออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี% ตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๒) วางระเบยีบเกี6ยวกบัการดําเนินงานขององคก์ารมหาชนโดยไม่ขดัหรอืแยง้
กบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มต ิหรอืประกาศที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๓  ในกิจการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทน 
ขององค์การมหาชน เพื6อการนี%ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงาน 
เฉพาะอย่างแทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๔  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

                                                                                 

๒๕ มาตรา ๓๑ แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรา ๓๑ บญัญตัิใหผู้้อํานวยการเป็นผู้บงัคบับญัชาเจ้าหน้าที6และลูกจ้างขององค์การ

มหาชนทุกตําแหน่งยกเวน้กรณขีองผูต้รวจสอบภายในที6รบัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการบรหิาร โดย
มไิด้กําหนดบทยกเว้นให้สามารถกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งองค์การมหาชนเป็นอย่างอื6นได ้ 
ดงันั %น การที6มาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งสํานักงานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๗ กาํหนดใหผู้อ้ํานวยการไมม่อีํานาจบงัคบับญัชาเจา้หน้าที6และลกูจา้งที6ปฏบิตังิาน
ในหน่วยงานเฉพาะด้าน บทบญัญัตดิงักล่าวจงึไม่มผีลใชบ้งัคบั (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื6องเสรจ็ที6 ๓๒๕/๒๕๕๑) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖

หมวด ๔ 

เจา้หน้าที6และผูป้ฏบิตังิานในองคก์ารมหาชน 

   
 

มาตรา ๓๕๒๖  เจ้าหน้าที6ขององค์การมหาชนนอกจากต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที6กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั %งแล้ว ยังต้อง 
มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี%ดว้ย 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่องคก์ารมหาชนไดเ้ตม็เวลา 

(๔) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๘ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 

(๕) ไม่เป็นขา้ราชการซึ6งมตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจํา พนักงานหรอืลูกจ้าง
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรือหน่วยงานของรัฐ  
หรอืผูป้ฏบิตังิานขององคก์ารมหาชนอื6น เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา ๓๖ 

ความใน (๑) มใิห้ใช้บงัคบัแก่เจ้าหน้าที6ชาวต่างประเทศซึ6งองค์การมหาชน 
มคีวามจาํเป็นตอ้งจา้งตามลกัษณะงานขององคก์ารมหาชนนั %น 

 

มาตรา ๓๕/๑๒๗  การขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๓๕ (๒) ให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากตําแหน่งตามกาํหนดเวลาในสญัญาจา้ง 

 

มาตรา ๓๖  เพื6อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การมหาชน รฐัมนตรี
ผู้รกัษาการตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั %ง อาจขอให้เจ้าหน้าที6ของรฐัมาปฏิบตัิงานเป็น
เจา้หน้าที6หรอืลูกจ้างในองค์การมหาชนเป็นการชั 6วคราวได้  ทั %งนี% เมื6อได้รบัอนุมตัิจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของผูน้ั %น แลว้แต่กรณี 

เจ้าหน้าที6ของรฐัผู้ใดได้รบัอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้าง 
ขององค์การมหาชนตามวรรคหนึ6ง ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาตให้ออกจากราชการ 
หรอืออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้ับเวลาระหว่างที6มาปฏบิตังิานในองคก์ารมหาชน
สําหรบัการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรอืประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานองเดยีวกนัเสมอืน 
อยู่ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

 

                                                                                 

๒๖ มาตรา ๓๕ แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๗ มาตรา ๓๕/๑ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗ 

มาตรา ๓๗  ในกรณีที6เจา้หน้าที6ของรฐัตามมาตรา ๓๖ ขอกลบัเขา้รบัราชการ
หรอืปฏิบตัิงานในสงักดัเดมิภายในกําหนดเวลาที6อนุมตัิ ให้ผู้นั %นมีสทิธไิด้รบัการบรรจุ 
และแต่งตั %งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนตามข้อตกลงที6ทําไว้ในการอนุมัติตาม 
มาตรา ๓๖ 

 

มาตรา ๓๘๒๘  กิจการขององค์การมหาชนไม่อยู่ภายใต้บังคบัแห่งกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  ทั %งนี%  ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที6 
และลูกจ้างขององค์การมหาชนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที6กําหนดไว ้
ในกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม และกฎหมาย
ว่าดว้ยเงนิทดแทน 

 

มาตรา ๓๘/๑๒๙  เจ้าหน้าที6และลูกจ้างขององค์การมหาชนมีเสรภีาพในการ
รวมกลุ่ม แต่ทั %งนี%ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและ 
ความต่อเนื6องในการจดัทาํบรกิารสาธารณะและตอ้งไม่มวีตัถุประสงคท์างการเมอืง 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื6อนไข และรายละเอยีดแห่งการใชเ้สรภีาพในการรวมกลุ่ม
ตามวรรคหนึ6งใหเ้ป็นไปตามที6กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 

                                                                                 

๒๘ การได้รบัประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที6กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน หมายความว่า ผูอ้ํานวยการ เจา้หน้าที6 และลูกจา้งขององค์การมหาชนจะต้องไดร้บัประโยชน์
ตอบแทนตามที6กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานบญัญัติไว้ทุกประการ และในทางกลบักนัหาก
กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้คุ้มครองหรอืให้ได้รบัประโยชน์ใด ๆ ก็ย่อมไม่มสีทิธไิด้รบัประโยชน์
เช่นเดยีวกนั  ดงันั %น การพ้นจากตําแหน่งเมื6อครบกําหนดวาระอนัเป็นการเลกิจ้างที6นายจ้างต้องจ่าย
ค่าชดเชยนั %น แต่การที6 (๓) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานฯ มใิห้นําเรื6องค่าชดเชยมาใชบ้งัคบัแก่นายจา้งซึ6งจา้งลูกจ้างทํางานที6มไิด้แสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกจิ สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) จงึไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่อดีตผู้อํานวยการ สมศ. แต่อาจกําหนดให้จ่ายค่าชดเชยในรูปแบบของประโยชน์ตอบแทนอื6น 
ตามมาตรา ๓๔ ได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๗๘๑/๒๕๕๔  โปรดดู  เรื6องเสรจ็
ที6 ๑๐๖๓/๒๕๕๔ และ เรื6องเสรจ็ที6 ๗๖๔/๒๕๕๕) 

๒๙ มาตรา ๓๘/๑ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานขององคก์ารมหาชน 

   
 

มาตรา ๓๙๓๐  การบัญชีขององค์การมหาชน ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ที6
คณะกรรมการกําหนดซึ6งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีและต้องจดัใหม้กีารตรวจสอบ
ภายในเกี6ยวกบัการเงนิ การบญัช ีและการพสัดุขององค์การมหาชน ตลอดจนรายงาน 
ผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนทําหน้าที6 
เป็นผูต้รวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รบัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการตามระเบยีบที6คณะกรรมการกาํหนด 

ในการแต่งตั %ง โยกย้าย เลื6อนเงินเดือน เลื6อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัย 
ของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกนั 
แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบก่อนจงึดาํเนินการได ้

 

มาตรา ๔๐  ให้องค์การมหาชนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ 
สง่ผูส้อบบญัชภีายในหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ใหส้าํนักงานตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืบุคคลภายนอกตามที6คณะกรรมการ
แต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นผูส้อบบญัชแีละประเมนิผล
การใชจ้่ายเงนิและทรพัยส์นิขององคก์ารมหาชน โดยใหแ้สดงความคดิเหน็เป็นขอ้วเิคราะห์
ว่าการใชจ้่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประหยดั และไดผ้ลตามเป้าหมายเพยีงใด 
แลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชต่ีอคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๔๑  ให้องค์การมหาชนทํารายงานปีละครั %งเสนอรฐัมนตรผีู้รกัษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั %ง รายงานนี%ให้กล่าวถึงผลงานขององค์การมหาชนในปีที6 
ล่วงมาแลว้ และคาํชี%แจงเกี6ยวกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที6จะ
จดัทาํในภายหน้า 

 

                                                                                 

๓๐ มาตรา ๓๙ แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙

มาตรา ๔๒๓๑  เพื6อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ขององค์การมหาชนและเพื6อให้องค์การมหาชนมีความเป็นอิสระในการดําเนินกิจการ 
ตามความเหมาะสมภายใต้การกํากบัดูแลโดยมีเป้าหมายที6แน่ชดั ให้องค์การมหาชน 
อยู่ภายใตร้ะบบการประเมนิผลขององคก์ารมหาชนตามที6 กพม. กาํหนด 

 

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๔๓๓๒  ให้รฐัมนตรีผู้รกัษาการตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งองค์การ
มหาชนมอีํานาจหน้าที6กํากบัดูแลการดําเนินกจิการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตั %งองค์การมหาชน นโยบายของ
รฐับาล มตขิองคณะรฐัมนตร ียุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการที6เกี6ยวขอ้งกบัองคก์าร
มหาชนนั %น เพื6อการนี%ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจสั 6งใหอ้งคก์ารมหาชนชี%แจง แสดงความคดิเหน็ 
ทาํรายงาน หรอืยบัยั %งการกระทําขององคก์ารมหาชนที6ขดัต่อกฎหมาย วตัถุประสงคข์อง
การจดัตั %งองค์การมหาชน นโยบายของรฐับาล มติของคณะรฐัมนตร ียุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตัิราชการที6เกี6ยวขอ้งกบัองค์การมหาชนนั %น ตลอดจนสั 6งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ
เกี6ยวกบัการดาํเนินการได ้

 

                                                                                 

๓๑ มาตรา ๔๒ แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๒ มาตรา ๔๓ แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แม้ว่ามาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๑ จะกําหนดขอบเขตการกํากับดูแลของรัฐมนตร ี
ผูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งองคก์ารมหาชนไวอ้ย่างชดัแจง้ที6ไมอ่าจใชอ้ํานาจแตกต่างไปจาก
ที6บทบญัญตักิําหนดไวไ้ด ้แต่เมื6อการแต่งตั %งประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนอยู่ใน
อํานาจของคณะรฐัมนตรตีามมาตรา ๑๙ ซึ6งคณะรฐัมนตรสีามารถกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการดงักล่าวใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของรฐัมนตรผีูร้กัษาการฯ อนัเป็นการกําหนด
หน้าที6และความรบัผดิชอบให้แก่รฐัมนตรผีู้รกัษาการฯ ได ้ ดงันั %น รฐัมนตรผีูร้กัษาการฯ ย่อมสามารถ 
ใช้ดุลยพินิจกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการได้ภายใต้ขอบเขตที6
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตไิว ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๕๕๐/๒๕๕๓) 

พระราชบญัญตัิองค์การมหาชนฯ มไิด้มบีทบญัญัติใดที6กําหนดให้องค์การมหาชนต้อง
สงักดักระทรวง เป็นเพยีงกําหนดให้รฐัมนตรผีู้รกัษาการตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งองค์การมหาชน 
มอีํานาจหน้าที6กาํกบัดแูลการดําเนินกจิการขององค์การมหาชนนั %น โดยจะตอ้งพจิารณาความเกี6ยวเนื6อง
ในด้านอํานาจหน้าที6ของกระทรวงกบัองค์การมหาชนให้มคีวามสมัพนัธ์กนั (ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๑๑๗/๒๕๔๗) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐

หมวด ๗ 

การยุบเลกิ 

   
 

มาตรา ๔๔  องค์การมหาชนเป็นอันยุบเลิกในกรณีอย่างใดอย่างหนึ6 ง 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) เมื6อสิ%นสดุระยะเวลาการดําเนินกจิการขององคก์ารมหาชนตามที6กําหนดไว้
ในพระราชกฤษฎกีาจดัตั %ง 

(๒) เมื6อการดําเนินกจิการตามวตัถุประสงค์ที6กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จดัตั %งองคก์ารมหาชนนั %นเสรจ็สิ%นลง และรฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีาจดัตั %ง
องคก์ารมหาชนนั %นไดป้ระกาศยุตกิารดาํเนินการขององคก์ารมหาชนนั %นในราชกจิจานุเบกษา 

(๓) ในกรณีนอกจาก (๑) และ (๒) เมื6อรฐับาลเหน็ควรยุบเลกิการดาํเนินกจิการ
ขององคก์ารมหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีายุบเลกิ 

ให้สภาพนิติบุคคลขององค์การมหาชนดํารงอยู่ตราบเท่าเวลาที6จําเป็น 
เพื6อประโยชน์ในการดาํเนินการตามมาตรา ๔๕ 

 

มาตรา ๔๕  ทรพัยส์นิขององค์การมหาชนเป็นทรพัย์สนิของรฐั และเมื6อมกีาร
ยุบเลกิองค์การมหาชน ให้มเีจ้าหน้าที6ทําการตรวจสอบทรพัย์สนิและชําระบญัชรีวมทั %ง
การโอนหรอืการจําหน่ายทรพัย์สนิที6ยงัคงเหลอือยู่และการจดัการเกี6ยวกบับุคลากรของ
องคก์ารมหาชน  ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื6อนไขที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี
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 ๒๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี% คอื โดยที6การดําเนินงาน
ตามโครงการพฒันาด้านต่าง ๆ ของรฐั หรอืการดําเนินงานตามแผนงานหรอืนโยบาย
เพื6อจดัทําบรกิารสาธารณะด้านใดด้านหนึ6งโดยเฉพาะมกัจะมปัีญหาความสลบัซบัซ้อน 
ความขดัแยง้ในการดําเนินการ การซบัซอ้นของความรบัผดิชอบในระหว่างส่วนราชการ 
ซึ6งปัญหาเหล่านี% ก่อให้เกิดความล่าช้า และความไม่ยืดหยุ่นของกฎระเบียบราชการ 
ดงันั %น เพื6อลดปัญหาดงักล่าวและเพื6อเปิดโอกาสใหม้กีารจดัระบบบรหิารแนวใหม่สาํหรบั
ภารกจิของรฐัที6มลีกัษณะเฉพาะในบางกรณี ใหม้คีวามคล่องตวัและมกีารใชป้ระโยชน์ใน
ทรพัยากรและบุคลากรใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ ตลอดจนเพื6อบรูณาการ
ให้ผู้เกี6ยวข้องทั %งหมดเข้าร่วมกันทํางานอย่างมีเอกภาพ และประสานงานกันเพื6อ 
ความรวดเร็วในการดําเนินงาน ซึ6งต้องอาศัยความเร่งด่วน จึงสมควรมีกฎหมายให ้
ฝ่ายบรหิารสามารถตั %งหน่วยงานบรหิารเป็นองคก์ารมหาชนที6แตกต่างไปจากสว่นราชการ
หรอืรฐัวสิาหกจิได ้ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี% 
 

พระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๒๑  ให้องค์การมหาชนทุกแห่งดําเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
เพื6อแกไ้ขเพิ6มเตมิพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งองคก์ารมหาชนใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ
องคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ6งแกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตันีิ%ไปยงัคณะรฐัมนตรี
ภายในหนึ6งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนัที 6พระราชบญัญตั ินี%ใช ้บงัคบั หากไม่สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าว กใ็หส้าํนักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการดาํเนินการแทนและเสนอเรื6องต่อคณะรฐัมนตรต่ีอไป 

 

มาตรา ๒๒  ใหค้ณะกรรมการขององคก์ารมหาชนตามพระราชกฤษฎกีาจดัตั %ง
องค์การมหาชนที6มีอยู่ในวันก่อนวนัที6พระราชบัญญัตินี%ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการ 
ขององคก์ารมหาชนนั %นจนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามที6กําหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา
จดัตั %งดงักล่าว 

การนับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ6งมิใช่
กรรมการโดยตําแหน่งขององคก์ารมหาชนตามวรรคหนึ6ง ใหน้ับต่อเนื6องกบัการนับวาระ

                                                                                 

๓๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที6 ๑๒ ก/หน้า ๑/๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ 
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 ๒๒

ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งองค์การมหาชนและตามพระราชบญัญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ6งแกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตันีิ% 

 

มาตรา ๒๓  ผูใ้ดดํารงตําแหน่งกรรมการขององคก์ารมหาชนอยู่ในวนัก่อนวนัที6
พระราชบญัญตันีิ%ใชบ้งัคบัเกนิกว่าจาํนวนที6กําหนดในมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
องคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ6งแกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตันีิ% ใหผู้น้ั %นลาออกจาก
ตําแหน่งกรรมการขององค์การมหาชนหนึ6งองค์การมหาชนใด หรือมอบหมายให้ผู้อื6น
ปฏิบตัิราชการแทน แล้วแต่กรณี จนเหลอืไม่เกนิจํานวนที6กําหนดภายในสามสบิวนั 
นบัแต่วนัที6พระราชบญัญตันีิ%ใชบ้งัคบั ถา้มไิดด้ําเนินการดงักล่าว ในกรณีที6เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งกรรมการที6ได้รบัแต่งตั %งทั %งหมดตั %งแต่วนัถดัจาก 
วนัครบกาํหนดสามสบิวนั ในกรณีที6เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง หา้มมใิหไ้ดร้บัเบี%ยประชุม
หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที6เกดิขึ%นภายหลงัครบกําหนดสามสบิวนัจนกว่าจะได้มี
การมอบหมายใหผู้อ้ื6นปฏบิตัริาชการแทนจนเหลอืไม่เกนิจาํนวนที6กาํหนด 

 

มาตรา ๒๔  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญัตินี% ในวาระเริ6มแรก  
มิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ6งแก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัตินี%  มาใช้บังคับกับผู้อํานวยการ 
หรอืเจ้าหน้าที6ขององคก์ารมหาชนซึ6งดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที6พระราชบญัญตัินี% 
ใชบ้งัคบั และมคุีณสมบตัหิรอืไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งองคก์ารมหาชนซึ6งใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั %น 
แลว้แต่กรณี เวน้แต่การขาดคุณสมบตัหิรอืการมลีกัษณะตอ้งหา้มนั %นเกดิขึ%นภายหลงัวนัที6
พระราชบญัญตันีิ%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๒๕  ในวาระเริ6มแรก มิให้ นําบทบัญญัติมาตรา ๒๘ (๒) แห่ ง
พระราชบญัญตัอิงค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ6งแก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบญัญัตินี% 
มาใช้บงัคบักบัผู้อํานวยการซึ6งดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที6พระราชบญัญัตินี%ใช้บงัคบั 
โดยใหผู้น้ั %นดาํรงตําแหน่งผูอ้าํนวยการต่อไปจนครบระยะเวลาตามที6กาํหนดในสญัญาจา้ง 

 

มาตรา ๒๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ% 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี% คือ โดยที6ในปัจจุบัน 
การจัดตั %งองค์การมหาชนยังขาดมาตรการส่งเสริมและการใช้ประโยชน์เกี6ยวกับ
ทรัพยากรและบุคคล จึงไม่อาจบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการ



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓

บรหิารงานภาครฐัแบบใหม่ สมควรกําหนดใหม้คีณะกรรมการพฒันาและส่งเสรมิองคก์าร
มหาชนเพื6อรับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน การพัฒนา  
และหลักเกณฑ์กลางที6เกี6ยวกับการจัดตั %ง การรวม และการยุบเลิกองค์การมหาชน 
ต่อคณะรฐัมนตร ีปรบัปรุงองคป์ระกอบ คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้ม และอาํนาจหน้าที6
ของคณะกรรมการขององคก์ารมหาชนและผูอ้ํานวยการขององคก์ารมหาชนใหเ้หมาะสม
ยิ6งขึ%น ตลอดจนกําหนดแนวทางการปฏบิตังิานขององคก์ารมหาชนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที6ด ีอนัจะทําให้การบรหิารงานและการปฏบิตัภิารกจิ
ขององคก์ารมหาชนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิ6งขึ%น  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ% 
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 ๒๔ 

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๑๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที6 ๕๕ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรจดัตั %งโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ขึ%นเป็นองคก์ารมหาชน 
ตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี% เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งโรงเรียน 
มหดิลวทิยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

มาตรา ๒๓๔  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“โรงเรยีน” หมายความว่า โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

                                                                                 
๓๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที6 ๗๙ ก/หน้า ๑/๒๕ สงิหาคม ๒๕๔๓ 
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 ๒๕

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ให้จดัตั %งองค์การมหาชนขึ%นเรยีกว่า “โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์” 
และใหม้ชีื6อเป็นภาษาองักฤษว่า “Mahidol Wittayanusorn School” 

 

มาตรา ๖  ใหโ้รงเรยีนมทีี6ทาํการอยู่ในจงัหวดันครปฐม 

 

มาตรา ๗  ใหโ้รงเรยีนมวีตัถุประสงคเ์พื6อบรหิารจดัการและดาํเนินการจดัการเรยีน
การสอนในระดบัมธัยมศกึษาที6มุง่เน้นความเป็นเลศิทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์
สาํหรบันกัเรยีนที6มศีกัยภาพสงูทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

 

มาตรา ๘  เพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๗ ใหโ้รงเรยีนมอีํานาจหน้าที6หลกั
ดงันี% 

(๑) ดําเนินการเรียนการสอนที6มุ่งเน้นความเข้มข้นของการเรียนการสอน
ทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรส์ําหรบันักเรยีนที6มศีกัยภาพสูงทางวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

(๒) จดัทําหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื6อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
สาํหรบัใชใ้นโรงเรยีน 

(๓) ดําเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที6เกี6ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามา 
มสีว่นร่วมในการพฒันามาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีน 

(๔) ใหบ้รกิารพเิศษทางดา้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

 

มาตรา ๙  นอกจากอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๘ ใหโ้รงเรยีนมอีํานาจทํากจิการ 
ดงัต่อไปนี%ดว้ย 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั %งสทิธ ิหรอืทาํนิตกิรรมใด ๆ เกี6ยวกบัทรพัยส์นิ 

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ6นในกิจการที6เกี6ยวกบัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์องโรงเรยีน 

(๔) จดัใหม้แีละให้ทุนเพื6อสนับสนุนการศกึษาของนักเรยีนและการดําเนินงาน
ของโรงเรยีน 

(๕) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องโรงเรยีน 
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 ๒๖

(๖) กู้ยมืเงนิเพื6อประโยชน์ในกจิการที6เกี6ยวกบัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตรข์องโรงเรยีน 

(๗) ให้กู้ยืมเงนิเพื6อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรยีนของโรงเรียนซึ6งขาดแคลน 
ทุนทรพัยโ์ดยมหีลกัประกนัดว้ยบุคคลหรอืทรพัย ์

(๘) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการ 

(๙) ให้ประกาศนียบตัร หนังสอืรบัรอง และเครื6องหมายวทิยฐานะในกจิกรรม 
ที6เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหน้าที6ของโรงเรยีน 

(๑๐) กระทําการอื6นใดที6จําเป็นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์องโรงเรยีน 

การเข้าร่วมทุนกบันิติบุคคลอื6นตาม (๕) และการกู้ยืมเงนิตาม (๖) ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๑๐  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินกจิการของโรงเรยีนประกอบดว้ย 

(๑) เงนิหรอืทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๖ วรรคหก 

(๒) เงนิที6รฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 

(๓) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๔) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ6นหรอืองคก์รอื6น
รวมทั %งจากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดาํเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของโรงเรยีน 

 

มาตรา ๑๑  บรรดารายไดข้องโรงเรยีนไม่เป็นรายไดท้ี6ตอ้งนําสง่กระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 

มาตรา ๑๒  ให้อสงัหารมิทรพัย์ซึ6งโรงเรยีนได้มาจากการให้หรอืซื%อด้วยเงิน
รายไดข้องโรงเรยีนเป็นกรรมสทิธิ dของโรงเรยีน 

ให้โรงเรยีนมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่าย และจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของโรงเรยีน 
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 ๒๗

มาตรา ๑๓  การใช้จ่ายเงนิของโรงเรยีน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกจิการของโรงเรยีน
โดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที6
คณะกรรมการกาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมีความรู้
ความเชี6ยวชาญและประสบการณ์สงูทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์หรอืเทคโนโลย ี

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ไดแ้ก่ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล ผูอ้ํานวยการ
สาํนกังบประมาณ อธบิดกีรมสามญัศกึษา ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิและผูอ้าํนวยการสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ6งคณะรัฐมนตรีแต่งตั %งจากผู้ซึ6 งมีความรู ้
ความเชี6ยวชาญ และความจัดเจนเป็นที6ประจักษ์ในทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ 
หรอืสาขาอื6นที6เกี6ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกจิการของโรงเรยีน จํานวนไม่เกินสี6คน  
ซึ6งจะต้องเป็นสาขาวทิยาศาสตร์หรอืคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าสองคน และบุคคลหนึ6ง 
ตอ้งเป็นบุคคลซึ6งมใิช่ขา้ราชการหรอืผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิงักล่าวขา้งต้นต้องแต่งตั %งจากบญัชรีายชื6อที6เจา้หน้าที6
โรงเรียนเสนอหนึ6 งคนและจากบัญชีรายชื6 อที6ผู้ปกครองนักเรียนเสนอหนึ6 งคน   
ทั %งนี% ตามระเบยีบที6คณะกรรมการกาํหนดตามมาตรา ๑๙ 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งเจา้หน้าที6เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
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 ๒๘

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผูด้ํารงตําแหน่งในทางการเมอืง สมาชกิสภาท้องถิ6น หรอืผู้บรหิาร
ทอ้งถิ6น กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษา
พรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของโรงเรยีน หรอืที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ 
ที6มสีญัญาจา้งกบัโรงเรยีน 

ความใน (๑) มใิห้ใชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งโรงเรยีนจําเป็นต้อง
แต่งตั %งตามขอ้ผกูพนั หรอืมคุีณสมบตัดิเีด่นอนัเหมาะสมกบัโรงเรยีน 

 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกรรมการของโรงเรยีนจะต้องไม่ประกอบ
กิจการซึ6งมีสภาพเป็นการแข่งขันกับกิจการของโรงเรียน หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกิจการที6กระทํากบัโรงเรยีน  ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ6ง
คณะกรรมการมอบหมายใหเ้ป็นประธานหรอืกรรมการในบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชน
จาํกดัที6โรงเรยีนเป็นผูถ้อืหุน้ 

 

มาตรา ๑๗  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสี6ปี 

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อน
วาระหรอืในกรณีที6คณะรฐัมนตรแีต่งตั %งกรรมการเพิ6มขึ%นในระหว่างที6กรรมการซึ6งแต่งตั %ง
ไว้แลว้ยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบัแต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่างหรอืเป็นกรรมการ
เพิ6มขึ%น อยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที6เหลอือยู่ของกรรมการซึ6งไดแ้ต่งตั %งไวแ้ลว้ 

เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มีการแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ%นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึ6งพ้น
จากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินการต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรอืกรรมการซึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
อาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 
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 ๒๙ 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ 
หรอืกระทาํการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ 

 

มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที6ควบคุมดแูลโรงเรยีนใหด้าํเนินกจิการ
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี6กาํหนดไว ้อาํนาจหน้าที6เช่นว่านี%ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการดําเนินงาน
ของโรงเรยีน 

(๒) อนุมตัแิผนการลงทุนและแผนการเงนิของโรงเรยีน 

(๓) ควบคุมดแูลการดาํเนินงานและการบรหิารงานทั 6วไป ตลอดจนออกระเบยีบ
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัโรงเรยีนในเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

(ก) การบริหารงานทั 6วไปในโรงเรียน การจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียน 
และขอบเขตหน้าที6ของสว่นงานดงักล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง
และเงนิอื6นของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การประเมนิผลงาน การถอดถอน 
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
การลงโทษของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง รวมทั %งวธิกีารและเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(ง) การบริหารและจดัการการเงิน การพัสดุ และทรพัย์สนิของโรงเรียน
รวมทั %งการบญัชแีละการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(จ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื6นแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ฉ) ขอบเขตอาํนาจหน้าที6 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกี6ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที6
ของผูต้รวจสอบภายใน 

(ช) วธิกีารและหลกัเกณฑ์ในการจดัทําบญัชรีายชื6อของเจา้หน้าที6โรงเรยีน
และบญัชีรายชื6อของผู้ปกครองนักเรียน เพื6อเสนอคดัเลอืกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ตามมาตรา ๑๔ (๓) ซึ6งในกรณีของเจ้าหน้าที6โรงเรยีนนั %น คณะกรรมการอาจพิจารณา
กาํหนดระดบัของเจา้หน้าที6ของโรงเรยีนที6จะมสีทิธเิสนอดว้ยกไ็ด ้

(๔) การกระทาํอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรยีน 

ระเบียบเกี6ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๓) (ง)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 
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 ๓๐ 

มาตรา ๒๐  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั %น
แจง้ใหท้ี6ประชุมทราบและใหท้ี6ประชุมพจิารณาว่ากรรมการผูน้ั %นสมควรจะอยู่ในที6ประชุม
และหรอืมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้เีสยีงหนึ6ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มขึ%นอกีเสยีงหนึ6ง
เป็นเสยีงชี%ขาด 

 

มาตรา ๒๑  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ 
ใหเ้ป็นที6ปรกึษาของคณะกรรมการ และมอีํานาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการเพื6อพจิารณา
หรอืปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ6งตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํ้ามาตรา ๒๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๒  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรึกษา และอนุกรรมการ 
ไดร้บัเบี%ยประชุมหรอืประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๓  ใหโ้รงเรยีนมผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
ของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๔  ผู้อํานวยการต้องเป็นผูส้ามารถทํางานให้แก่โรงเรยีนไดเ้ตม็เวลา 
และตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ในวนัที6ไดร้บัการแต่งตั %ง 

(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม 
กบักจิการของโรงเรยีนตามที6กําหนดไวใ้นวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗ 
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
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 ๓๑

(๔) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) หรอื (๖) 
(๕) ไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการที6กระทาํกบัโรงเรยีน 

 

มาตรา ๒๕  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้
แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๖  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตําแหน่ง
เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) มลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๔ 

มติของคณะกรรมการใหผู้้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการเท่าที6มีอยู่โดยไม่นับรวม
ตําแหน่งผูอ้าํนวยการ 

 

มาตรา ๒๗  ผู้อํานวยการมีหน้าที6บรหิารกิจการของโรงเรยีนให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของโรงเรียน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มต ิ 
และประกาศของคณะกรรมการ และเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หน้าที6และลกูจา้งทุกตําแหน่ง 
เว้นแต่ผูด้ํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง รวมทั %งให้มหีน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6 อให ้
การดาํเนินงานของโรงเรยีนบรรลุตามวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรยีน
รวมทั %งรายงานการเงนิและบญัช ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิ และงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 

(๓) เสนอความเหน็เกี6ยวกบัการปรบัปรุงกจิการและการดาํเนินงานของโรงเรยีน
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคต่์อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของโรงเรยีน 
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 ๓๒

มาตรา ๒๘  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืน หรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี%  ตามข้อบังคับ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๒) วางระเบียบเกี6ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนโดยไม่ขดัหรือแย้งกับ
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มต ิหรอืประกาศที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๙  ในกจิการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้ํานวยการเป็นผูแ้ทนของ
โรงเรยีน เพื6อการนี%ผูอ้าํนวยการจะมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด้
แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๐  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๔ 

ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน 

   
 

มาตรา ๓๑  ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนมสีามประเภท คอื 

(๑) เจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง ไดแ้ก่ ผูซ้ึ6งปฏบิตังิานโดยรบัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งจาก
งบประมาณของโรงเรยีน 

(๒) ที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ6งโรงเรียนจ้างให้ปฏิบัติหน้าที6 
เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจ้าหน้าที6ของรฐัซึ6งมาช่วยปฏิบตัิงานของโรงเรยีนเป็นการชั 6วคราวตาม
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

มาตรา ๓๒  เจา้หน้าที6 ตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 
(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่โรงเรยีนไดเ้ตม็เวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6 
ของโรงเรยีน 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื6นของรฐั หรอืพนกังานหรอืลกูจา้งของราชการสว่นทอ้งถิ6น 
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 ๓๓

(๖) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรอื (๕) 

(๗) ไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการที6กระทาํกบัโรงเรยีน 

ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้หน้าที6ชาวต่างประเทศซึ6งโรงเรยีนจาํเป็นตอ้งจา้ง
หรอืแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะกจิการของโรงเรยีน 

 

มาตรา ๓๓  เจา้หน้าที6พน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๒ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที6ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรือผู้ปฏิบัติงานอื6น 
ในกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ6น รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื6นที6ร ัฐมนตรีขอให้มาเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างโดยได้รับอนุมัต ิ
จากนายจ้างหรือผู้บังคบับัญชาของผู้นั %นและมีข้อตกลงที6ทําไว้ให้ผู้นั %นได้รบัสทิธิตาม
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของโรงเรยีน 

   
 

มาตรา ๓๕  การบัญชีของโรงเรียน ให้จัดทําตามหลักสากลตามแบบและ
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด และตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัการเงนิ
การบญัช ีและการพสัดุของโรงเรยีน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนทาํหน้าที6เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและใหร้บัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบยีบที6คณะกรรมการ
กาํหนด 
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 ๓๔

มาตรา ๓๖  ใหโ้รงเรยีนจดัทํางบดุล งบการเงนิ และบญัชทีําการสง่ผูส้อบบญัชี
ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นผูส้อบบญัชี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรพัย์สินของโรงเรียน โดยให้แสดงความคิดเห็น 
เป็นขอ้วเิคราะหว์่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประหยดั และไดผ้ลตาม
เป้าหมายเพยีงใด แลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื6อการนี%  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6  
และลูกจ้าง และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
เป็นการเพิ6มเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๓๗  ให้โรงเรยีนทํารายงานประจําปีเสนอรฐัมนตร ีรายงานนี%ให้กล่าวถึง
ผลงานของโรงเรยีนในปีที6ล่วงมาแล้ว บญัชทีําการ พรอ้มทั %งรายงานของผู้สอบบญัช ีรวมทั %ง
คาํชี%แจงเกี6ยวกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที6จะจดัทาํในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๘  เพื6อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบ 
การดาํเนินงานของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์โครงการ และแผนงานที6ไดจ้ดัทาํไว ้
ใหโ้รงเรยีนจดัใหม้กีารประเมนิผลการดาํเนินงานของโรงเรยีนตามระยะเวลาที6คณะกรรมการ
กาํหนด แต่ตอ้งไม่นานกว่าสามปี 

การประเมนิผลตามวรรคหนึ6ง ให้จดัทําโดยสถาบนัหรอืองค์กรที6เป็นกลางและ 
มคีวามเชี6ยวชาญในด้านการประเมนิผลกจิการโรงเรยีน โดยมกีารคดัเลอืกตามวธิกีาร 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมนิผลการดําเนินงานของโรงเรยีนจะต้องแสดงขอ้เทจ็จรงิให้ปรากฏ 
ในด้านต่าง ๆ ดงันี% ในด้านประสทิธผิล คอื ระดบัผลสมัฤทธิ dของนักเรยีน คุณภาพของ
หลกัสตูรการเรยีนการสอน และกจิกรรมการเรยีน ในดา้นประสทิธภิาพ คอื ความพรอ้ม
ในการดําเนินงานของโรงเรยีน การบรหิารการเงนิ บุคลากร และทรพัย์สนิ และในด้าน
การพฒันาองค์กร คอื คุณภาพของแผนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน และคุณภาพ
ของการบรกิาร และในรายละเอยีดอื6นตามที6คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ6มเตมิขึ%น 

ในกรณีที6มเีหตุผลจาํเป็นเป็นการเฉพาะกาล จะจดัใหม้กีารประเมนิเป็นครั %งคราว
ตามมาตรานี%ดว้ยกไ็ด ้

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๓๕

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๓๙  ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจหน้าที6กาํกบัดแูลการดาํเนินกจิการของโรงเรยีน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตั %งโรงเรยีน นโยบาย
ของรฐับาล และมติคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบัโรงเรยีน เพื6อการนี%ให้รฐัมนตรมีอีํานาจสั 6งให้
โรงเรยีนชี%แจงแสดงความคดิเหน็ ทํารายงาน หรอืยบัยั %งการกระทําของโรงเรยีนที6ขดัต่อ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั %งโรงเรยีน นโยบายของรฐับาล หรอืมตคิณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบั
โรงเรยีน ตลอดจนสั 6งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกี6ยวกบัการดาํเนินการได ้

 

หมวด ๗ 

ประกาศนียบตัรและเครื6องหมายวทิยฐานะ 

   
 

มาตรา ๔๐  โรงเรยีนอาจออกขอ้บงัคบักาํหนดใหม้ปีระกาศนียบตัร และหนงัสอื
รบัรองการศกึษา หรอืกจิกรรมเกี6ยวกบัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 

 

มาตรา ๔๑  โรงเรยีนอาจกาํหนดใหม้เีครื6องหมายวทิยฐานะ 

การกาํหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และสว่นประกอบของเครื6องหมายวทิยฐานะ
ใหท้าํเป็นประกาศของโรงเรยีนโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เครื6องหมายวทิยฐานะจะใช้ในโอกาสใด โดยมเีงื6อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของโรงเรยีน 

 

มาตรา ๔๒  โรงเรยีนอาจกําหนดให้มีตรา เครื6องหมาย หรอืสญัลกัษณ์ของ
โรงเรยีนหรอืสว่นงานในโรงเรยีนได ้โดยทาํเป็นขอ้กาํหนดและประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๓  ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกโรงเรียนมหิดล 
วทิยานุสรณ์ สงักดักรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร และใหร้ฐัมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัิองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตั ิ
ให้มกีารโอนทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี%สนิ และเงนิงบประมาณของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
สงักดักรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ที6มอียู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 
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 ๓๖

เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจําซึ6งมีผู้ครองอยู่ไปเป็นของ
โรงเรยีนตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๔  ในวาระเริ6มแรก ให้มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดล 
วทิยานุสรณ์ ประกอบด้วย อธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นประธาน ผู้อํานวยการสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนสํานักงาน ก.พ. ผู้แทนสํานัก
งบประมาณ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีคนหนึ6งซึ6งประธานกรรมการของคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีอบหมาย และผูท้รงคุณวุฒอิื6นอกีไม่เกนิสามคนซึ6งรฐัมนตรี
แต่งตั %ง เป็นกรรมการ และผูท้าํหน้าที6ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ในขณะนั %น
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ปฏิบัติหน้าที6ไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการตาม 
พระราชกฤษฎีกานี% ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสบิวนันับแต่วนัที6พระราชกฤษฎีกานี% 
ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๕  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ใหข้า้ราชการและลกูจา้ง
ของโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ์ สงักดักรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ซึ6งดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั ยงัคงเป็นข้าราชการและลูกจ้างของ 
กรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร และปฏบิตัหิน้าที6ในโรงเรยีนตามพระราชกฤษฎกีานี% 
โดยใหถ้อืว่าการปฏบิตัหิน้าที6ดงักล่าวเป็นการปฏบิตัหิน้าที6ราชการหรอืการปฏบิตัหิน้าที6
ในฐานะลกูจา้งของกรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

มาตรา ๔๖  ข้าราชการและลูกจ้างซึ6งสมัครใจเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรือ
ลูกจา้งของโรงเรยีน ใหใ้ชส้ทิธแิจง้ความจํานงเป็นหนังสอืต่อผูบ้งัคบับญัชาตามระเบยีบ 
ที6คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์กําหนดภายในหนึ6งร้อยแปดสบิวนั 
นบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

การบรรจุและแต่งตั %งเจ้าหน้าที6และลูกจ้างของโรงเรียนให้ดํารงตําแหน่งใด 
ให้เป็นไปตามอัตรากําลงั คุณสมบัติ และอัตราเงนิเดือนและเงินประจําตําแหน่งหรือ
ค่าจา้งตามที6คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์กาํหนด  ทั %งนี% โดยตอ้งผ่าน
การคดัเลอืกและประเมนิผลตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที6คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณ์กําหนด ซึ6งหลกัเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่ขดัหรือแย้งกับ
หลกัเกณฑ์ที6คณะรฐัมนตรกีําหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 ๓๗ 

ในการคัดเลือกและประเมินผลตามวรรคสอง ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6ง 
มจีํานวนไม่เกนิเจด็คนซึ6งประกอบดว้ยกรรมการโดยตําแหน่ง คอื ผูแ้ทนสาํนักงาน ก.พ. 
ผู้แทนกรมสามัญศึกษา ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
กบักรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที6คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์แต่งตั %งอกี 
ไม่เกนิสี6คน โดยมปีระธานกรรมการและเลขานุการตามที6คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
มหดิลวทิยานุสรณ์แต่งตั %ง 

ให้คณะกรรมการตามวรรคสามดําเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการ 
และลูกจ้างที6ขอเปลี6ยนฐานะไปเป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างของโรงเรยีน และเสนอไปยงั
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์เพื6อพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบ 

เมื6อคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์เหน็ชอบตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการตามวรรคสี6แลว้ ให้ประกาศผลการบรรจุและแต่งตั %งเจ้าหน้าที6และลูกจา้ง
ของโรงเรียนซึ6งต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายในหนึ6งปีนับแต่วันที6พระราชกฤษฎีกานี% 
ใช้บังคับ แต่ก่อนการประกาศผลดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ์แจ้งให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างผู้ที6จะได้รบัการบรรจุและแต่งตั %งทราบก่อน 
อย่างน้อยสามสบิวนัก่อนวนัประกาศ และถ้าเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้งที6เกี6ยวขอ้งไม่ประสงค์
จะได้รับการบรรจุและแต่งตั %งตามที6ได้รับการคัดเลือกและประเมินผล เจ้าหน้าที6 
หรอืลูกจ้างอาจขอสละสทิธิ dการเปลี6ยนฐานะของตนโดยทําเป็นหนังสอืต่อผูบ้งัคบับญัชา
ตามระเบยีบที6คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์กาํหนดไดก่้อนวนักาํหนด
ที6จะประกาศไม่น้อยกว่าสามวนั 

ให้รฐัมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรดีําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตัิให้โอนเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและ
ค่าจา้งประจาํของขา้ราชการและลกูจา้งของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ สงักดักรมสามญัศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร ซึ6งไดร้บัการบรรจุและแต่งตั %งตามประกาศของคณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปเป็นของโรงเรียนตามพระราชกฤษฎีกานี%นับแต่วันที6 
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ประกาศผลการคดัเลอืก 

 

มาตรา ๔๗  ให้ผู้ที6ได้รับการบรรจุและแต่งตั %งเป็นเจ้าหน้าที6และลูกจ้าง 
ตามมาตรา ๔๖ ได้รบัเงนิเดอืน ค่าจ้าง หรอืค่าตอบแทน ตามตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน 
และค่าจา้ง ตามที6คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์กําหนด รวมทั %งไดร้บั
สวัสดิการและประโยชน์อย่างอื6น ซึ6งรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน หรอืสวสัดกิารและประโยชน์อย่างอื6นที6ขา้ราชการหรอืลูกจา้งผูน้ั %นเคยไดร้บั
จากสว่นราชการ 
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 ๓๘

การเปลี6ยนจากขา้ราชการไปเป็นเจา้หน้าที6 ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากราชการ
เพราะทางราชการเลกิหรอืยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ
หรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

การเปลี6ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของโรงเรียน ให้ถือว่า 
เป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่งหรอืเลกิจ้างโดยไม่มคีวามผดิ และ 
ใหไ้ดร้บับาํเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง 

 

มาตรา ๔๘  ให้ส่วนราชการในโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ ซึ6งมอียู่ในวนัก่อน
วนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั เป็นส่วนงานของโรงเรยีนจนกว่าจะได้ออกระเบียบ 
ของโรงเรยีนจดัตั %งสว่นงานใหม่ 

 

มาตรา ๔๙  ในการดําเนินงานของโรงเรยีนใหห้ลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร
ซึ6งใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัสาํหรบัการเรยีน
การสอนต่อไปไดจ้นกว่านกัเรยีนที6เรยีนโดยหลกัสตูรดงักล่าวจะสาํเรจ็การศกึษา 

ใหห้ลกัสตูรซึ6งจะกาํหนดขึ%นตามพระราชกฤษฎกีานี% ใชบ้งัคบัตั %งแต่ปีการศกึษา 
๒๕๔๔ เป็นตน้ไป 

ในระหว่างที6ยงัไม่มีระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืข้อกําหนดของโรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดของโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ์ที6ใช้อยู่ในวันก่อนวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บังคับมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี
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 ๓๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยที6ปัจจุบัน 
ประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีจงึไดม้กีารสง่เสรมิการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรใ์นโรงเรยีน 
ตลอดจนมีการจดัตั %งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ซึ6งเป็นโรงเรยีนที6เปิดสอนเฉพาะสายวทิยาศาสตรเ์ท่านั %น โดยไม่มกีารเปิดสอนสายศลิป์
และสายอื6น จํานวน ๑๓ แห่งขึ%น เพื6อจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน แต่หลักสูตรและ 
การจดัการเรยีนการสอนกย็งัคงเป็นเช่นเดยีวกบัโรงเรยีนทั 6วไป ขณะนี%รฐับาลมนีโยบาย 
ที6จะให้เด็กและเยาวชนที6มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ6งจําเป็นต้องมีวิธีการและหลักสูตรที6มีลักษณะพิเศษ  
อนัแตกต่างไปจากการเรยีนการสอนในโรงเรยีนปกติ  ดงันั %น สมควรให้มีการจดัให้มี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ขึ%นโดยเฉพาะ เพื6อให้เป็นโรงเรียนที6จ ัดการเรียนการสอน
วทิยาศาสตรอ์ย่างเขม้ขน้ใหแ้ก่นักเรยีนที6มคีวามสามารถเป็นพเิศษในทางวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์เพื6อเป็นการเตรยีมพื%นฐานสาํหรบับุคคลที6มคุีณภาพสงูเพื6อการศกึษา 
ในระดบัอุดมศกึษาในการที6จะสรา้งนักวชิาการอนัยอดเยี6ยมของประเทศและเพื6อที6จะให้
โรงเรยีนที6จดัตั %งขึ%นมกีารบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนที6มคีวามเป็นอสิระ คล่องตวั 
และมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดให้เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย 
องคก์ารมหาชน จงึได้นําโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์มาจดัตั %งเป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
เพื6อเป็นตน้แบบแก่โรงเรยีนในลกัษณะดงักล่าว  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๐

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งสาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 

(องคก์ารมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที6 ๕๕ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรจดัตั %งสาํนักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ
ขึ%นเป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสํานักงาน
พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

มาตรา ๒๓๕  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบรหิารสาํนักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมสิารสนเทศ 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ 
(องคก์ารมหาชน) 

                                                                                 
๓๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที6 ๙๘ ก/หน้า ๑๙/๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ 
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 ๔๑

“ผูอ้ํานวยการ” หมายความว่า ผูอ้ํานวยการสาํนักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมสิารสนเทศ 

“เจ้าหน้าที6” หมายความว่า เจ้าหน้าที6ของสํานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมสิารสนเทศ 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมสิารสนเทศ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย*ีรกัษาการ
ตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ให้จดัตั %งองค์การมหาชนขึ%น เรยีกว่า “สํานักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “สทอภ.” และใหใ้ชช้ื6อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Geo - Informatics and Space Technology Development Agency 
(Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า “GISTDA” 

 

มาตรา ๖  ให้สํานักงานมทีี6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
หรอืจงัหวดัอื6นที6รฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๗๓๖  ใหส้าํนกังานมวีตัถุประสงคต่์อไปนี% 
(๑) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที6ไร้พรมแดน 

และเกดิประโยชน์แก่สว่นรวม 

(๒) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูล 
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตจิากขอ้มลูดาวเทยีม 

                                                                                 
๓๖ เนื6องจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั %งสํานักงานฯ ใน (๒) (๓) และ (๕) ตามมาตรา ๗  

แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กําหนดให้สํานักงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม  
และเป็นศูนย์ขอ้มูลด้านทรพัยากรธรรมชาติจากขอ้มูลดาวเทียม ให้บรกิารขอ้มูลที6ได้จากเทคโนโลยี
อวกาศและภมูสิารสนเทศรวมทั %งบรกิารอื6นที6เกี6ยวขอ้ง และศกึษา คน้ควา้ วจิยั พฒันาและดาํเนินการอื6น
ที6เกี6ยวขอ้งหรอืต่อเนื6องกบัเทคโนโลยอีวกาศนั %น การที6จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าว
จงึมคีวามจําเป็นที6จะต้องซื%อและสรา้งดาวเทยีมสํารวจทรพัยากรธรรมชาติขนาดเล็กเพื6อใช้ในกจิการ
ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื6องเสรจ็ที6 ๔๐๓/๒๕๔๖) 
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 ๔๒ 

(๓)๓๗ ใหบ้รกิารขอ้มูลที6ไดจ้ากเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ ซึ6งรวมทั %ง
บรกิารอื6นที6เกี6ยวขอ้ง 

(๔) ใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาและพฒันาบุคลากรในดา้นสาํรวจขอ้มลูจากระยะไกล
ดว้ยดาวเทยีมและภูมสิารสนเทศ 

(๕) ศกึษา คน้ควา้ วจิยั พฒันา และดําเนินการอื6นที6เกี6ยวขอ้งหรอืต่อเนื6องกบั
เทคโนโลยอีวกาศ ซึ6งรวมทั %งการพฒันาและสรา้งดาวเทยีมสํารวจทรพัยากรธรรมชาติ
ขนาดเลก็เองได ้

(๖) เป็นหน่วยงานหลักกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับระบบสํารวจข้อมูล
ระยะไกลและระบบภูมสิารสนเทศที6เหมาะสม 

 

มาตรา ๘๓๘  เพื6อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สํานักงานมีอํานาจ
หน้าที6กระทาํกจิการดงัต่อไปนี%ดว้ย 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง หรอืมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั %งสทิธ ิหรอืทาํนิตกิรรมใด ๆ เกี6ยวกบัทรพัยส์นิ 

(๓) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

(๔) กูย้มืเงนิเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์

(๕) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการ 

(๖) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื6อสนบัสนุนการดาํเนินงานของสาํนกังาน 

                                                                                 
๓๗ การใหบ้รกิารดา้นอื6นที6เกี6ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารขอ้มลู ตอ้งเป็นการใหบ้รกิารในลกัษณะ 

ที6เกี6ยวเนื6องกบัการปฏบิตัหิน้าที6ในความรบัผดิชอบของ สทอภ. ดว้ย เช่น การช่วยเหลอืในการใชข้อ้มลู 
การใหบ้รกิารตดิตั %งขอ้มลูของ สทอภ. กบัเครื6องอุปกรณ์ของผูข้อรบับรกิาร หรอืการใหค้าํปรกึษาแนะนํา
แก่ผู้ขอรบับรกิารในการจดัหาเครื6องอุปกรณ์ที6มคีุณลกัษณะเหมาะสมกบัการประยุกต์ใช้ข้อมูลของ 
สทอภ. แต่ไม่รวมถึงการดําเนินการจดัซื%อเครื6องอุปกรณ์ต่าง ๆ ที6มจีําหน่ายทั 6วไปในแทนหน่วยงาน 
ผูข้อรบับรกิาร (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๔๖๓/๒๕๔๙) 

๓๘ การที6สํานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) 
จะจดัตั %งบรษิัทในเครอืในเชงิธุรกจิเพื6อใหบ้รกิารแก่หน่วยงานภายนอก แมจ้ะทําไดใ้นลกัษณะเป็นการ
แสวงหารายไดเ้พื6อนํามาใชใ้นการพฒันาองค์กรเท่านั %น แต่การตั %งบรษิทัย่อมมสีถานะเป็นนิตบุิคคลแยก
ต่างหากจาก สทอภ. ซึ6งเป็นผูถ้อืหุน้ และอาจมกีารเปลี6ยนแปลงโครงสรา้งหรอือํานาจหน้าที6ที6นอกเหนือ
ไปกว่าวตัถุประสงค์ของ สทอภ. ได้ อีกทั %งพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสํานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และสารสนเทศ (องค์การมหาชน)ฯ ไม่ได้ให้อํานาจในการถือหุ้น สทอภ.จงึไม่สามารถจดัตั %งบรษิัท 
ขึ%นใหมไ่ด ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๙๙๓/๒๕๕๖) 
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 ๔๓

(๗) ติดต่อประสานงานและทําความตกลงร่วมมือในโครงการแลกเปลี6ยน 
หรือช่วยเหลือทางวิชาการกับหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ ทั %งในและต่างประเทศ 
ในกจิการอนัเกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

(๘) ปฏบิตัหิน้าที6เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการที6มอีํานาจหน้าที6
เกี6ยวกบัเทคโนโลยอีวกาศและระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรต์ามที6ไดร้บัมอบหมาย 

(๙) กระทาํการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสาํนักงาน 

การเขา้ร่วมทุนตาม (๓) และการกู้ยมืเงนิตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินกจิการของสาํนกังานประกอบดว้ย 

(๑) เงนิหรอืทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๔๒ 

(๒) เงนิที6รฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 

(๓) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื6น รวมทั %งจากต่างประเทศ 
หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดาํเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๑๐  บรรดารายไดข้องสาํนักงานไม่เป็นรายไดท้ี6ต้องนําส่งกระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 

มาตรา ๑๑  ใหอ้สงัหารมิทรพัยซ์ึ6งสาํนักงานไดม้าจากการใหห้รอืซื%อดว้ยเงนิรายได้
ของสาํนกังานเป็นกรรมสทิธิ dของสาํนกังาน 

ให้สาํนักงานมอีํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่าย และจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๑๒  การใชจ้่ายเงนิของสาํนกังาน ใหใ้ชจ้่ายไปเพื6อกจิการของสาํนกังาน
โดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 
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 ๔๔

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร
สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมีความรู้
ความเชี6ยวชาญและประสบการณ์สงูทางดา้นเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ 

(๒)๓๙ กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสามคน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย*ี ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ และเจา้กรมแผนที6ทหาร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกนิหกคน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจาก 
ผู้ซึ6งมีความรู้ ความเชี6ยวชาญ และความจัดเจนเป็นที6ประจักษ์ในทางวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยอีวกาศ ภูมสิารสนเทศ หรอืสาขาอื6นที6เกี6ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกจิการ
ของสํานักงาน ซึ6งจะต้องเป็นสาขาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยอีวกาศหรอืภูมสิารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่าสามคน และต้องเป็นบุคคลซึ6งมใิช่ขา้ราชการหรอืผูป้ฏบิตัิงานในหน่วยงาน
ของรฐัอย่างน้อยสองคน 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งเจา้หน้าที6เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาท้องถิ6นหรอืผู้บรหิารท้องถิ6น 
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ6งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที6ปรึกษา 
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

                                                                                 
๓๙ บุคคลซึ6งดํารงตําแหน่งกรรมการโดยตําแหน่งย่อมต้องเป็นกรรมการจนกว่าจะพ้นจาก

ตําแหน่งและไม่สามารถลาออกได้ เพราะตําแหน่งซึ6งกําหนดไว้ย่อมมีโดยถาวร (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๒๘๒/๒๕๔๘) 
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 ๔๕ 

(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างของสํานักงานหรอืที6ปรกึษาหรอืผู้เชี6ยวชาญ 
ซึ6งมสีญัญาจา้งกบัสาํนกังาน 

ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสาํนักงานจาํเป็นตอ้ง
แต่งตั %งตามขอ้ผกูพนั หรอืมคุีณสมบตัดิเีด่นอนัเหมาะสมกบัสาํนกังาน 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกจิการที6กระทํากบัสาํนักงาน หรอืในกจิการซึ6งมสีภาพเป็นการแข่งขนักบักจิการของ
สํานักงาน  ทั %งนี%  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ6งคณะกรรมการ
มอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการในบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั
ที6สาํนกังานเป็นผูถ้อืหุน้ 

 

มาตรา ๑๖๔๐  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสี6ปี 

เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มีการแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ%นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒซิึ6งพน้จากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินการต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  
อาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

                                                                                 
๔๐ มาตรานี% มุ่งหมายห้ามเฉพาะประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมิใช่

กรรมการโดยตําแหน่งดํารงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระ เนื6องจากมเีจตนารมณ์เพื6อมใิหผู้ห้นึ6งผูใ้ด
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวในคณะกรรมการนานจนเกินไป ซึ6งจะเป็นการตัดโอกาสบุคคลอื6นซึ6งมี
ความสามารถที6จะผลดัเปลี6ยนกนัเขา้มาเป็นกรรมการต่อไป (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื6อง
เสรจ็ที6 ๑๕๐/๒๕๕๑) 

กรณกีรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารฯ ซึ6งดาํรงตําแหน่งในปัจจุบนัและเคย
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการซึ6งเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่งในคณะกรรมการบรหิารฯ 
ตดิต่อกนัมาวาระหนึ6งแลว้ กส็ามารถที6จะแต่งตั %งใหเ้ป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒไิด ้
เพราะมิได้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิติดต่อกันเกินสองวาระ  
จงึไมต่อ้งหา้ม (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๑๕๐/๒๕๕๑) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๖ 

มาตรา ๑๗๔๑  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 
หรอืกระทาํการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ 

 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที6ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ ใหค้ณะรฐัมนตรแีต่งตั %งผูอ้ื6นดํารงตําแหน่งแทน เวน้แต่วาระเหลอือยู่ 
ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั %งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได ้ 
และให้ผู้ได้รับแต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่างนั %นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที6เหลืออยู่ 
ของประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดแ้ต่งตั %งไวแ้ลว้ 

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั %งหมดที6มีอยู่ จนกว่าจะมีการแต่งตั %ง 
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคหนึ6ง และในกรณีที6
ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที6เหลือเลือกผู้ที6ทําหน้าที6
ประธานกรรมการเป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที6ควบคุมดูแลสํานักงานให้ดําเนิน
กจิการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี6กาํหนดไว ้อาํนาจหน้าที6เช่นว่านี%ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการดําเนินงาน
ของสาํนกังาน 

(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของ
สาํนกังาน 

                                                                                 
๔๑ การดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒ ิถือเป็นตําแหน่งที6แต่งตั %งโดย

คุณสมบตัิเฉพาะตวั ซึ6งจะมวีาระการดํารงตําแหน่งสี6ปีโดยจะพ้นจากตําแหน่งเมื6อครบวาระ หรอืก่อน
ครบวาระเมื6อมสีาเหตุอย่างใดอย่างหนึ6งตามที6กําหนดไวใ้นมาตรา ๑๗  ดงันั %น แมว้่าบุคคลนั %นจะไดร้บั
ฐานะโดยตําแหน่งเป็นกรรมการอกีตําแหน่งหนึ6งในภายหลงั กไ็มม่ผีลทําใหส้ถานะของการเป็นประธาน
กรรมการดว้ยการแต่งตั %งดงักล่าวสิ%นผลไป (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๒๘๒/๒๕๔๘) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๗

(๓) ควบคุมดแูลการดาํเนินงานและการบรหิารงานทั 6วไป ตลอดจนออกระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัสาํนกังานในเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

(ก) การบรหิารงานทั 6วไปของสาํนักงาน การจดัแบ่งส่วนงานของสาํนักงาน
และขอบเขตหน้าที6ของสว่นงานดงักล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง 
และเงนิอื6นของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การถอดถอน วนิัยและการลงโทษ
ทางวนิัย การออกจากตําแหน่ง การรอ้งทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที6
และลกูจา้ง รวมทั %งวธิกีารและเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(ง) การบรหิารและจดัการการเงนิ การพสัดุ และทรพัย์สนิของสํานักงาน 
รวมทั %งการบญัชแีละการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(จ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื6นแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที6 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกี6ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที6
ของผูต้รวจสอบภายใน 

(ช) การใหบ้รกิารขอ้มลู การเผยแพร่ หรอืการนําขอ้มลูไปใช ้

(๔) กระทําการอื6นใดที6จําเป็นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สาํนกังาน 

ระเบียบเกี6ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๓) (ง)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๐  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั %น
แจง้ใหท้ี6ประชุมทราบและใหท้ี6ประชุมพจิารณาว่ากรรมการผูน้ั %นสมควรจะอยู่ในที6ประชุม
และมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้เีสยีงหนึ6ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มขึ%นอกีเสยีงหนึ6ง
เป็นเสยีงชี%ขาด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๘ 

มาตรา ๒๑  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ 
ใหเ้ป็นที6ปรกึษาของคณะกรรมการ และมอีํานาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการเพื6อพจิารณา
หรอืปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ6งตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

ให้นําบทบญัญตัิมาตรา ๒๐ มาใช้บงัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการด้วย 
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๒  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรกึษา และอนุกรรมการไดร้บั
เบี%ยประชุมหรอืประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๓  ใหส้าํนกังานมผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๔๔๒  ผูอ้าํนวยการตอ้งเป็นผูส้ามารถทํางานใหแ้ก่สาํนักงานไดเ้ตม็เวลา 
และตอ้งเป็นผูท้ี6มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(๓) เป็นผูท้รงคุณวุฒซิึ6งมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกบั
กจิการของสํานักงานตามที6กําหนดไว้ในวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗ 
และมาตรา ๘ 

(๔) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรอื (๖) 
 

มาตรา ๒๕  ผู้อํานวยการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในกิจการที6กระทํากบั
สาํนักงาน หรอืในกจิการที6เป็นการแข่งขนักบักจิการของสาํนักงาน  ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม 

 

                                                                                 

๔๒ คณะกรรมการบรหิารสํานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (สทอภ.)  
ไม่อาจพจิารณาอนุมตัใิหผู้อ้ํานวยการ สทอภ. ไปปฏบิตัหิน้าที6เป็นเลขาธกิารสํานักงานคณะกรรมการ
ภูมสิารสนเทศแห่งชาติ (สกภช.) อกีหน้าที6หนึ6งได ้เนื6องจากการปฏบิตัิหน้าที6เลขาธกิาร สกภช. โดย
เป็นทั %งผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาผูป้ฏบิตังิานภายใน สกภช. ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที6เต็ม
เวลาในฐานะผูอ้ํานวยการ สทอภ. ซึ6งป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัิการดํารงตําแหน่งผูอ้ํานวยการ สทอภ. 
ตามมาตรา ๒๔  (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๕๒/๒๕๕๗) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๔๙

มาตรา ๒๖  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %ง
อกีไดแ้ต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่ง 
เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๔ 
หรอืกระทาํการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๕ 

มติของคณะกรรมการใหผู้้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการเท่าที6มีอยู่ โดยไม่นับรวม
ผูอ้าํนวยการ 

 

มาตรา ๒๘  ผู้อํานวยการมหีน้าที6บรหิารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ของสํานักงาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนด ประกาศ นโยบาย 
และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที6และลูกจ้างทุกตําแหน่ง  
เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง รวมทั %งให้มหีน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6อให้การ
ดาํเนินงานของสาํนกังานบรรลุตามวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสาํนกังาน 
รวมทั %งรายงานการเงนิและบญัช ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี6ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของ
สาํนกังานใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคต่์อคณะกรรมการ๔๓ 

                                                                                 

๔๓ แมว้่าผูอ้ํานวยการจะยงัเป็นผูบ้งัคบับญัชาผูต้รวจสอบภายในซึ6งสามารถใชอ้ํานาจบงัคบั
บญัชาทั 6วไปได้ เว้นแต่การปฏิบัติหน้าที6ตรวจสอบภายในที6จะรบัผิดชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการ 
เป็นการเฉพาะ แต่โดยที6การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในจะตอ้งตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 (มต่ีอหน้าถดัไป) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๐

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ
สาํนกังาน 

 

มาตรา ๒๙  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี%  ตามข้อบังคับ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๒) วางระเบียบเกี6ยวกบัการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขดัหรอืแย้งกบั
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด ประกาศ นโยบาย หรอืมตทิี6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๐  ในกิจการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทน 
ของสาํนักงาน  เพื6อการนี% ผูอ้ํานวยการจะมอบอํานาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่าง
แทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๑  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๔ 

ผูป้ฏบิตังิานของสาํนกังาน 

   
 

มาตรา ๓๒  ผูป้ฏบิตังิานของสาํนกังานมสีามประเภท คอื 

(๑) เจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง ไดแ้ก่ ผูซ้ึ6งปฏบิตังิานโดยรบัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งจาก
งบประมาณของสาํนกังาน 

(๒) ที6ปรึกษาหรอืผู้เชี6ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ6งสํานักงานจ้างให้ปฏิบตัิหน้าที6เป็น 
ที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งมาปฏบิตังิานของสาํนกังานเป็นการชั 6วคราวตามมาตรา ๓๖ 

 

                                                                                 

(ต่อจากเชงิอรรถที6 ๔๓) 
ขององค์กรซึ6งรวมถึงการบริหารงานของผู้อํานวยการด้วย การใช้อํานาจบงัคบับญัชาทั 6วไปที6อาจมี
ผลกระทบต่อความเป็นอสิระในการปฏบิตัิหน้าที6ตรวจสอบภายในย่อมไม่ป็นไปตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง 
อาท ิการแต่งตั %ง โยกยา้ย เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืน ลงโทษทางวนิัย หรอืใหอ้อกจากตําแหน่ง เป็นต้น การที6
ผู้อํานวยการจะใช้อํานาจบังคับบัญชาทั 6วไปกับผู้ตรวจสอบภายในได้เพียงใดนั %นต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๔๖/๒๕๕๖) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๑

มาตรา ๓๓  เจา้หน้าที6ตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 
(๑)๔๔ มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่สาํนกังานไดเ้ตม็เวลา 

(๔) มคุีณวุฒหิรอืประสบการณ์เหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละอํานาจหน้าที6ของ
สาํนกังาน 

(๕) ไม่เป็นขา้ราชการหรอืลูกจา้งของส่วนราชการ พนักงานหรอืลูกจา้งรฐัวสิาหกจิ
หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั หรอืพนกังานหรอืลกูจา้งของราชการสว่นทอ้งถิ6น 

(๖) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) หรอื (๕) 

ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้หน้าที6ชาวต่างประเทศซึ6งสาํนักงานจาํเป็นตอ้งจา้ง
หรอืแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะกจิการของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๓๔๔๕  เจ้าหน้าที6จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในกิจการที6กระทํากับ
สาํนักงาน หรอืในกจิการที6เป็นการแข่งขนักบักจิการของสาํนักงาน  ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม 

 

มาตรา ๓๕  เจา้หน้าที6พน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๓ 
หรอืกระทาํการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๔ 

(๔) ถูกให้ออกหรอืปลดออกเพราะไม่ผ่านการประเมนิผล หรอืกระทําผดิวนิัย
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

                                                                                 
๔๔ ผู้มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ และมไิด้สละสญัชาตไิทยรวมทั %งมไิดถู้กถอนสญัชาต ิแมจ้ะ 

มกีารถอืสญัชาตทิี6สองในเวลาเดยีวกนั กไ็ม่ถอืว่าขาดคุณสมบตัใินการไดร้บัการเลอืกตั %งเป็นเจา้หน้าที6 
สํานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได ้(ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๑๕๗/๒๕๕๑) 

๔๕ การจะถือว่าเจ้าหน้าที6ดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที6กระทํากับสํานักงานฯ  
โดยทางตรงหรอืทางอ้อมหรอืไม่นั %น ต้องพจิารณาจากการกระทําว่า การดําเนินการในขั %นตอนต่าง ๆ 
ของการจดัซื%อนั %น เจา้หน้าที6ผูน้ั %นไดรู้ห้รอืไมร่วมตลอดทั %งไดรู้เ้หน็ถงึการที6สามขีองตนไดม้ายื6นขอ้เสนอ
และเขา้ทําสญัญากบัสํานักงานฯ หรอืไม่ ถ้าเจา้หน้าที6ผูน้ั %นมไิดรู้ถ้งึการดําเนินการของสํานักงานฯ และ
สามขีองตน ย่อมไมอ่าจถอืไดว้่าเจา้หน้าที6ผูน้ั %นเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎกีา
จดัตั %งสาํนักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ความเหน็
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๔๕๓/๒๕๕๐) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๒

มาตรา ๓๖  เพื6อประโยชน์ในการบรหิารงานของสาํนักงาน รฐัมนตรอีาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6  หรือผู้ปฏิบัติงานอื6นในกระทรวง ทบวง กรม  
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ6น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื6นของรัฐ  
มาปฏบิตังิานในสาํนักงานเป็นการชั 6วคราวได ้ ทั %งนี% เมื6อไดร้บัอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา
หรอืนายจา้งของผูน้ั %น และมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ในกรณีที6ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรอืผู้ปฏิบตัิงานอื6นตามวรรคหนึ6ง
ไดร้บัอนุมตัใิห้มาปฏบิตัิงานเป็นเจา้หน้าที6ของสาํนักงานให้ถอืว่าเป็นการไดร้บัอนุญาต 
ให้ออกจากราชการหรอืออกจากงานไปปฏบิตัิงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที6 
มาปฏบิตังิานในสถาบนั สาํหรบัการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรอืผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื6นทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี 

เมื6อสิ%นสุดระยะเวลาที6มาปฏบิตังิานในสํานักงาน ให้บุคคลตามวรรคหนึ6งได้รบั
การบรรจุและแต่งตั %งใหด้ํารงตําแหน่งและรบัเงนิเดอืนในสว่นราชการหรอืหน่วยงานเดมิ
ในระดบัตําแหน่งที6ไม่ตํ6ากว่าระดบัตําแหน่งเดมิตามขอ้ตกลงที6ทาํไว ้

 

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของสาํนกังาน 

   
 

มาตรา ๓๗  การบัญชีของสํานักงานให้จัดทําตามหลกัสากลตามแบบและ
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด และตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัการเงนิ 
การบญัช ีและการพสัดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานทําหน้าที6 เป็น 
ผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะและให้รบัผิดชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด๔๖ 

                                                                                 

๔๖ แมว้่าผูอ้ํานวยการจะยงัเป็นผูบ้งัคบับญัชาผูต้รวจสอบภายในซึ6งสามารถใชอ้ํานาจบงัคบั
บญัชาทั 6วไปได้ เว้นแต่การปฏิบัติหน้าที6ตรวจสอบภายในที6จะรบัผิดชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการ 
เป็นการเฉพาะ แต่โดยที6การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในจะตอ้งตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ขององค์กรซึ6งรวมถึงการบริหารงานของผู้อํานวยการด้วย การใช้อํานาจบงัคบับญัชาทั 6วไปที6อาจมี
ผลกระทบต่อความเป็นอสิระในการปฏบิตัิหน้าที6ตรวจสอบภายในย่อมไม่ป็นไปตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง 
อาท ิการแต่งตั %ง โยกยา้ย เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืน ลงโทษทางวนิัย หรอืใหอ้อกจากตําแหน่ง เป็นต้น การที6
ผู้อํานวยการจะใช้อํานาจบังคับบัญชาทั 6วไปกับผู้ตรวจสอบภายในได้เพียงใดนั %นต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๔๖/๒๕๕๖) 
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 ๕๓

มาตรา ๓๘  ให้สํานักงานจดัทํางบดุล งบการเงนิ และบญัชทีําการ ส่งผู้สอบบญัชี
ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นผูส้อบบญัชี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงนิและทรพัย์สนิของสํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็น 
เป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผล 
ตามเป้าหมายเพยีงใด แลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื6อการนี%  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของสาํนกังาน สอบถามผูอ้าํนวยการ เจา้หน้าที6และลกูจา้ง หรอืบุคคลอื6น
และเรยีกใหส้ง่สรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของสาํนกังานเป็นการเพิ6มเตมิ
ไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๓๙  ให้สํานักงานทํารายงานประจําปีเสนอรัฐมนตรี รายงานนี% 
ให้กล่าวถึงผลงานของสํานักงานในปีที6ล่วงมาแล้ว บญัชทีําการ พร้อมทั %งรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีรวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงาน 
ที6จะจดัทาํในภายหน้า 

 

มาตรา ๔๐  เพื6อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบ 
การดําเนินงานของสํานักงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที6ได้
จดัทาํไว ้ใหส้าํนักงานจดัใหม้กีารประเมนิผลการดําเนินงานของสาํนักงานตามระยะเวลา
ที6คณะกรรมการกาํหนดแต่ตอ้งไม่นานกว่าสามปี 

การประเมนิผลตามวรรคหนึ6ง ให้จดัทําได้โดยสถาบนั องค์กรหรอืคณะบุคคล 
ที6เป็นกลางและมคีวามเชี6ยวชาญในดา้นการประเมนิผลกจิการของสาํนกังาน โดยมกีารคดัเลอืก
หรอืแต่งตั %งตามวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏ 
ในดา้นประสทิธผิล ในดา้นประสทิธภิาพ และในดา้นการพฒันาองคก์ร และในรายละเอยีดอื6น
ตามที6คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ6มเตมิขึ%น 

ในกรณีที6มเีหตุผลจาํเป็นเป็นการเฉพาะกาล จะจดัใหม้กีารประเมนิเป็นครั %งคราว
ตามมาตรานี%ดว้ยกไ็ด ้
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 ๕๔ 

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๔๑  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที6กํากับดูแลการดําเนินกิจการ 
ของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการจดัตั %ง
สํานักงาน นโยบายของรฐับาลและมติคณะรฐัมนตรีที6เกี6ยวกับสํานักงาน  เพื6อการนี% 
ให้รฐัมนตรีมีอํานาจสั 6งให้สํานักงานชี%แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยบัยั %ง 
การกระทําของสํานักงานที6ขดัต่อวตัถุประสงค์ของการจดัตั %งสํานักงาน นโยบายของ
รฐับาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที6เกี6ยวกับสํานักงาน ตลอดจนสั 6งสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี6ยวกบัการดาํเนินการของสาํนกังานได ้

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๒  เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%มีผลใช้บังคับแล้ว ให้รัฐมนตรีเสนอ
คณะรฐัมนตรดีาํเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพื6ออนุมตัิให้มกีารโอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี%สนิ และเงนิงบประมาณของ 
กองสาํรวจทรพัยากรธรรมชาตดิว้ยดาวเทยีม สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิและ
ฝ่ายประสานและสง่เสรมิการพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์ศูนยข์อ้มลูขอ้สนเทศ 
สาํนักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ี กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และสิ6งแวดลอ้ม ที6มอียู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั เวน้แต่เงนิงบประมาณหมวด
เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํซึ6งมผีูค้รองอยู่ ไปเป็นของสาํนกังานตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๓  ในวาระเริ6มแรก ให้มีคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสิ6งแวดลอ้ม ซึ6งปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ีมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงาน ก.พ. 
ผูแ้ทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมแผนที6ทหาร ผูแ้ทนสาํนักงานคณะกรรมการปฏริูป
ระบบราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิอื6นอีกจํานวนสามคนซึ6งกรรมการโดยตําแหน่งขา้งต้น
ร่วมกนัคดัเลอืก เป็นกรรมการ และใหผู้อ้าํนวยการเป็นเลขานุการ และใหป้ฏบิตัหิน้าที6ไป
จนกว่าจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสบิวนั 
นบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 
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 ๕๕

ในระหว่างที6ยังไม่มีผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้ปลดักระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* แต่งตั %งข้าราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสิ6งแวดลอ้ม ปฏบิตัหิน้าที6ผูอ้ํานวยการสาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมสิารสนเทศ เป็นการชั 6วคราวไปจนกว่าจะมผีู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% 
ซึ6งตอ้งไม่เกนิสองรอ้ยสี6สบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๔  ข้าราชการและลูกจ้างของกองสํารวจทรัพยากรธรรมชาต ิ
ด้วยดาวเทียม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และฝ่ายประสานและส่งเสริม 
การพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์ศนูยข์อ้มลูขอ้สนเทศ สาํนกังานปลดักระทรวง
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิ6งแวดลอ้ม ที6ดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี% 
ใช้บงัคบั ซึ6งสมคัรใจเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสํานักงานให้ใช้สทิธิแจ้ง 
ความจํานงเป็นหนังสอืต่อผู้บงัคบับญัชาตามระเบียบที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๓ 
กาํหนดภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั และตอ้งผ่านการคดัเลอืก
และประเมนิผลตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๓ กําหนด ซึ6ง
หลกัเกณฑ์และวธิกีารดงักล่าวต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที6คณะรฐัมนตรกีําหนด
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบรรจุแต่งตั %งผู้ที6ผ่านการคดัเลือกและประเมินผลตามวรรคหนึ6ง ให้มีผล 
ในวนัที6คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารดาํเนินการตามมาตรา ๔๒ 

 

มาตรา ๔๕  ให้ผู้ที6ได้รับการบรรจุและแต่งตั %งเป็นเจ้าหน้าที6และลูกจ้าง 
ตามมาตรา ๔๔ ได้รบัเงนิเดอืน ค่าจา้ง หรอืค่าตอบแทน ตามตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน 
ตามที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๓ กําหนด รวมทั %งได้รบัสวสัดกิารและประโยชน์อย่างอื6น 
ซึ6งรวมกนัแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าเงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน หรอืสวสัดกิารและประโยชน์
อย่างอื6นที6ขา้ราชการหรอืลกูจา้งผูน้ั %นเคยไดร้บัจากสว่นราชการ 

การเปลี6ยนจากขา้ราชการไปเป็นเจา้หน้าที6 ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อกจากราชการ 
เพราะทางราชการเลกิหรอืยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 
หรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

การเปลี6ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของสํานักงาน ให้ถือว่า
เป็นการออกจากงาน เพราะทางราชการยุบตําแหน่งหรอืเลกิจา้งโดยไม่มคีวามผดิ และ 
ใหไ้ดร้บับาํเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง 
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 ๕๖

มาตรา ๔๖  ในระหว่างที6ยงัไม่มรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดของ
สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ ให้นําระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
หรอืขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ และสํานักงานปลดักระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ6งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ6งแวดลอ้ม ในส่วนที6เกี6ยวกบัการปฏบิตังิานตามขอบวตัถุประสงคห์รอือํานาจหน้าที6ที6จะ
เป็นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี%ที6ใช้อยู่ในวนัก่อนวนัที6พระราชกฤษฎีกานี% 
ใชบ้งัคบัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลกีภยั 

นายกรฐัมนตร ี
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 ๕๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื เนื6องจากการดําเนิน
กจิการของรฐัทางดา้นเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศจะต้องกระทําโดยใชค้วามรู้
และเทคโนโลยทีางวทิยาศาสตรใ์นระดบัสงู รวมทั %งจะต้องมกีารลงทุนในการพฒันาและ
ต้องการบุคลากรที6มีความเชี6ยวชาญเป็นพิเศษ ประกอบกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดังกล่าว เพื6อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไปนั %นยังจะต้องกระทําด้วยความทันสมัย  
มีการแลกเปลี6ยนข้อมูลเพื6อประสานงานกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื6นทั %งในและ
ต่างประเทศเพื6อใหท้นัต่อเหตุการณ์ สมควรใหภ้ารกจิดงักล่าวกระทาํโดยองคก์ารมหาชน
เพื6อให้มีการพัฒนา การบริหาร และการจัดการที6มีความเป็นอิสระคล่องตัว และ 
มปีระสทิธภิาพ  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 
 

*พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที6ของสว่นราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๔๐  ในพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งสาํนักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคําว่า “รัฐมนตรีว่าการ
กระท รวงวิท ยาศาสตร์ เท ค โน โลยีและสิ6งแวดล้อม ” เป็ น  “รัฐมนตรีว่ าก าร
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี และคาํว่า “ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และสิ6งแวดลอ้ม” เป็น “ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื โดยที6พระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตั %งสว่นราชการขึ%นใหม่โดยมี
ภารกิจใหม่ ซึ6งได้มกีารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบรหิารและอํานาจหน้าที6ของ 
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั %นแล้ว และ
เนื6องจากพระราชบญัญตัดิงักล่าวไดบ้ญัญตัใิหโ้อนอาํนาจหน้าที6ของสว่นราชการ รฐัมนตรี
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ6งปฏิบัติหน้าที6ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่  
โดยให้มกีารแกไ้ขบทบญัญตัิต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอํานาจหน้าที6ที6โอนไปดว้ย  ฉะนั %น 
เพื6ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที6ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ 

                                                                                 
๔๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที6 ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๘

เพื6อให้ผู้เกี6ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมาย 
โอนอาํนาจหน้าที6ว่าตามกฎหมายใดไดม้กีารโอนภารกจิของสว่นราชการหรอืผูร้บัผดิชอบ
ตามกฎหมายนั %นไปเป็นของหน่วยงานใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ให้มีการเปลี6ยนชื6อส่วนราชการ รฐัมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ6งปฏิบัติหน้าที6ของ 
สว่นราชการใหต้รงกบัการโอนอาํนาจหน้าที6 และเพิ6มผูแ้ทนสว่นราชการในคณะกรรมการ
ใหต้รงตามภารกจิที6มกีารตดัโอนจากสว่นราชการเดมิมาเป็นของสว่นราชการใหม่ รวมทั %ง
ตดัส่วนราชการเดมิที6มีการยุบเลกิแล้ว ซึ6งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบญัญัติและ
พระราชกฤษฎกีาดงักล่าว  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๕๙ 

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สงู (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เป็นปีที6 ๖๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สงูขึ%นเป็นองคก์ารมหาชน
ตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบันวิจยั 
และพฒันาพื%นที6สงู (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

มาตรา ๒๔๘  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“การวจิยัและการพฒันา” หมายความว่า การค้นคว้าทดลอง การสํารวจหรือ

ศึกษาตามหลักวิชาการเพื6อให้ได้ข้อมูล ความรู้ การประดิษฐ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ตลอดจนการแลกเปลี6ยน การถ่ายทอด การประยุกต์ การส่งเสรมิและสนับสนุน เพื6อนํา
องค์ความรู้และวิทยาการไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และการอนุรกัษ์ฟื% นฟู
สิ6งแวดล้อมของชุมชนในพื%นที6สูง  ทั %งนี% ให้หมายความรวมถึงกจิกรรมที6เกี6ยวเนื6องกบั 
การวจิยัและพฒันาที6คณะกรรมการกาํหนด 

                                                                                 
๔๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที6 ๙๕ ก/หน้า ๑/๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖๐

“พื%นที6สูง” หมายความว่า พื%นที6ที6 เป็นภู เขา หรือพื%นที6ที6มีความสูงกว่า
ระดบันํ%าทะเลหา้รอ้ยเมตรขึ%นไป หรอืพื%นที6ที6อยู่ในระหว่างพื%นที6สงูตามที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สงู (องคก์ารมหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบนั 

“คณะที6ปรกึษาพเิศษ” หมายความว่า คณะที6ปรกึษาสถาบนั 

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสถาบนั 

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6สถาบนั 

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งสถาบนั 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม 
พระราชกฤษฎกีานี% 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ใหจ้ดัตั %งองคก์ารมหาชนขึ%นเรยีกว่า “สถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สงู 
(องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สวพส.” และให้ใช้ชื6อภาษาองักฤษว่า “Highland 
Research and Development Institute (Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า “HRDI” 

 

มาตรา ๖  ให้สถาบันมีที6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

 

มาตรา ๗๔๙  ใหส้ถาบนัมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี% 
(๑) สง่เสรมิ สนบัสนุนการวจิยัและการพฒันางานโครงการหลวง 

                                                                                 

๔๙ หากคณะรฐัมนตรีเห็นชอบโอนภารกิจการบรหิารจดัการสวนเฉลมิพระเกียรติฯ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปใหส้ถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สงูย่อมสามารถทาํไดโ้ดยการตราพระราช
กฤษฎีกาแก้ไขเพิ6มเติมพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบันวิจยัและพัฒนาพื%นที6สูง (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื6อขยายวตัถุประสงค์ ซึ6งจะเป็นไปตามหลกัการของมาตรา ๙ ที6มไีด้ทั %งการเริ6มจดัตั %ง
องค์การมหาชนขึ%นใหม่ครั %งแรก หรอืการขยายขอบเขตวตัถุประสงค์ขององค์การมหาชนซึ6งไดจ้ดัตั %งขึ%น
แล้ว เพื6อให้ดําเนินกจิการของส่วนราชการเพิ6มเติมในภายหลงั (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : 
เรื6องเสรจ็ที6 ๖๗๐/๒๕๕๑) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๖๑

(๒) สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม่  เสริมสร้าง 
และรกัษาภูมิปัญญาท้องถิ6น ตลอดจนรกัษาคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ 
บนพื%นที6สงู 

(๓) ส่งเสรมิและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที6เกี6ยวข้อง และภาคเอกชน 
ทั %งในประเทศและต่างประเทศในการศกึษา คน้ควา้ วจิยั พฒันาและการถ่ายทอดขอ้มูล
และเทคโนโลยบีนพื%นที6สงูที6เหมาะสมสูชุ่มชน 

(๔) จดัให้มกีารศกึษา ค้นคว้า วจิยั พฒันาและเผยแพร่ขอ้มูลและสารสนเทศ
เกี6ยวกับการพัฒนาพื%นที6สูงอย่างครบวงจร เช่น ด้านการผลิต การตลาด มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์การขนส่งสนิค้า ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสรมิการดําเนินการ
ดงักล่าว 

(๕) ร่วมมือและแลกเปลี6ยนการพัฒนาทางวิชาการด้านการวิจยัและพัฒนา 
พื%นที6สงูในระดบันานาชาต ิ

(๖) ให้บรกิารดา้นการใหค้ําปรกึษาและการให้บรกิารในดา้นต่าง ๆ ที6เกี6ยวกบั
การพฒันาพื%นที6สงูที6ไดจ้ากการศกึษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันา 

(๗) สนับสนุนและดําเนินการให้มีการรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสนิค้า 
โครงการหลวงและสนิค้าในโครงการของสถาบนัจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั %งดําเนินการใหม้กีารจดทะเบยีนสทิธบิตัร เครื6องหมายการคา้และทรพัยส์นิทางปัญญา
อื6น ๆ ทั %งในประเทศและต่างประเทศ 

(๘)๕๐ จดัแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
และดา้นอื6น ๆ ดําเนินการบรหิารจดัการแหล่งท่องเที6ยวและพกัผ่อนทางดา้นการเกษตร
และวัฒนธรรม รวมทั %งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช  
อนัเป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินกจิการตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

 

มาตรา ๘  เพื6อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๗ ให้สถาบนัมอีํานาจและหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั %งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจน 
ทาํนิตกิรรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสถาบนั 

                                                                                 
๕๐ มาตรา ๗ (๘) เพิ6มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื%นที6สูง  

(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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 ๖๒

(๓) จัดหาและให้ทุนเพื6 อสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื6 อการพัฒนาและ 
การอนุรกัษ์ฟื%นฟูพื%นที6สงู 

(๔) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๕) จาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารที6ไดจ้ากโครงการหลวงหรอืโครงการของสถาบนั 

(๖) กูย้มืเงนิเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๗) ทาํความตกลงและร่วมมอืกบัองคก์ารหรอืหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
ในกจิการที6เกี6ยวกบัการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๘) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการ 

(๙) กระทาํการอื6นใดซึ6งจาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

การเข้าร่วมทุนกบันิติบุคคลอื6นตาม (๔) และการกู้ยืมเงนิตาม (๖) ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินกจิการของสถาบนั ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิและทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๔๔ 

(๒) เงนิที6รฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 

(๓) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๔) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรอืองค์กรอื6น 
รวมทั %งจากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร สทิธปิระโยชน์ หรอืรายได้
จากการดาํเนินงาน 

(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที6สถาบันจัดให้มีบริการใดอันอยู่ในวัตถุประสงค์และ 
อาํนาจหน้าที6ของสถาบนั ใหส้ถาบนัมอีํานาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าบรกิาร 
หรอืค่าตอบแทนจากกจิการนั %นไดต้ามอตัราที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๑๑  บรรดารายไดข้องสถาบนัไม่เป็นรายไดท้ี6ตอ้งนําสง่กระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 
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 ๖๓

ในกรณีที6มเีหตุจาํเป็นหรอืสมควร สถาบนัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายได้ของสถาบนัในจํานวนที6เห็นสมควรส่งกระทรวงการคลงัเพื6อเป็นรายได ้
ของแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๑๒  ให้ทรพัย์สนิซึ6งสถาบันได้มาจากการให้ หรอืซื%อด้วยเงนิรายได ้
ของสถาบนั หรอืโดยการแลกเปลี6ยน เป็นกรรมสทิธิ dของสถาบนั 

ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่ายและจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๓  การใช้จ่ายเงินของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสถาบัน
โดยเฉพาะ 

การเกบ็รกัษาและเบกิจ่ายเงนิของสถาบนั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๔๕๑  ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ6ง เรยีกว่า “คณะกรรมการสถาบนัวจิยั
และพฒันาพื%นที6สงู” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้ซึ6งมคีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ 
และประสบการณ์สงูเกี6ยวกบัการพฒันาพื%นที6สงู 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม และเลขาธิการมูลนิธิ
โครงการหลวง 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกนิหกคน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจาก 
ผู้ซึ6งมีความรู้ ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์สูงเป็นที6ประจกัษ์ในด้านการเกษตร  
การพัฒนาสงัคม การอนุรกัษ์และฟื% นฟูทรพัยากรธรรมชาติ การบริหารจดัการ หรือ 
ดา้นอื6น ๆ ที6เกี6ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกจิการของสถาบนั 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น 

                                                                                 

๕๑ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวิจยัและพฒันาพื%นที6สูง 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๖๔ 

กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ6งหนึ6ง ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ6งมีตําแหน่ง 
หรอืเงนิเดอืนประจํา พนกังานหรอืลูกจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ6น เวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ6นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ6น กรรมการผู้ดํารงตําแหน่งซึ6งรบัผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที6ปรึกษา 
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ 
ที6มสีญัญาจา้งกบัสถาบนั 

(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที6กระทํากับสถาบันหรือในกิจการที6เป็น 
การแขง่ขนักบักจิการของสถาบนั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูซ้ึ6งคณะกรรมการ
มอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรอืผูแ้ทนของสถาบนัในการเขา้ร่วมทุน
กบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๔) 

ความใน (๑) มใิห้ใชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบนัจําเป็นต้อง
แต่งตั %งตามขอ้ผูกพนั หรอืตามลกัษณะกจิการของสถาบนั หรอืเป็นบุคคลที6มคุีณสมบตัิ
ดเีด่นเหมาะสมกบังานของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี6ปี๕๒ 

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนวาระหรอืในกรณีที6คณะรฐัมนตรแีต่งตั %งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพิ6มขึ%นในระหว่างที6
กรรมการซึ6งแต่งตั %งไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผูไ้ดร้บัแต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่าง
หรอืเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพิ6มขึ%นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที6เหลอือยู่ของกรรมการ
                                                                                 

๕๒ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ6ง แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพฒันา
พื%นที6สงู (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๖๕

ซึ6งได้รบัแต่งตั %งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที6เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสบิวนั จะไม่แต่งตั %งกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้

เมื6อครบกาํหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยงัไม่มกีารแต่งตั %งประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ%นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึ6งพน้จากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดาํเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

 

มาตรา ๑๗  ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ6งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระอาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั %งหมดเท่าที6มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั %ง 
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และในกรณีที6
ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที6เหลอืเลอืกกรรมการคนหนึ6ง 
ทาํหน้าที6ประธานกรรมการเป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ 

 

มาตรา ๑๙๕๓  คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที6ควบคุมดูแลโดยทั 6วไปซึ6งกจิการ
และการดาํเนินการของสถาบนั เพื6อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี6กําหนดไว ้อํานาจเช่นว่านี%
ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดทศิทาง เป้าหมาย นโยบายการบรหิารงาน และให้ความเหน็ชอบ
แผนการดาํเนินงานของสถาบนั 

(๒) อนุมตัิแผนงาน แผนการลงทุน แผนการเงนิ โครงการ และงบประมาณ
ประจาํปีของสถาบนั 

                                                                                 

๕๓ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพัฒนาพื%นที6สูง 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๖๖

(๓) ดูแลฐานะและความมั 6นคงทางการเงนิ ให้ความเห็นชอบรายงานการเงนิ 
พจิารณารายงานของผูต้รวจสอบการเงนิ และวางระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืขอ้หา้มทางการเงนิ 

(๔) กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื6อนไขการใหกู้ย้มืเงนิและการระดมเงนิทุน
ของสถาบนั 

(๕) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรอือุปสรรคอนัเกิดจากการ
บรหิารจดัการ ตลอดจนเสนอต่อคณะรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรเีพื6อพจิารณาสั 6งการในกรณี 
มีปัญหาหรืออุปสรรคเกี6ยวกับการประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค ์
และอาํนาจหน้าที6ของสถาบนั 

(๖) ใหค้วามเหน็ชอบการกําหนดค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร 
และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ที6เกดิจากการดาํเนินงานของสถาบนั 

(๗) จัดตั %งและยุบเลิกสํานักงานสาขาของสถาบันในกรณีที6มีความจําเป็น 
และเห็นสมควรเพื6อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสถาบัน และกําหนดวิธีการบริหารงาน 
ของสาํนกังานสาขาของสถาบนัดงักล่าว 

(๘) สรรหา แต่งตั %ง ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

(๙) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี6ยวกับสถาบันในเรื6อง 
ดงัต่อไปนี% 

(ก) การประสานระหว่างสถาบนักบัสาํนกังานสาขา 

(ข) การจดัแบ่งสว่นงานของสถาบนั และขอบเขตหน้าที6ของสว่นงานดงักล่าว 

(ค) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง 
และเงนิอื6นของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ง) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การถอดถอน วนิัยและการลงโทษ
ทางวนิัย การออกจากตําแหน่ง การรอ้งทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที6
และลกูจา้ง รวมทั %งวธิกีารและเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(จ) การบรหิารและจดัการการเงนิ การพสัดุ ทรพัยส์นิ และการงบประมาณ
ของสถาบนั รวมทั %งการบญัชแีละการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(ฉ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื6นแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ช) การแต่งตั %งและอาํนาจหน้าที6ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ซ) การกําหนดขอบเขตเกี6ยวกับการปฏิบัติหน้าที6ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน 

(ฌ) การกําหนดเครื6องแบบผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที6  และลูกจ้าง และ
เครื6องหมายสถาบนั 
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(ญ) การสรรหา การแต่งตั %ง และการถอดถอนผูอ้ํานวยการ การปฏบิตังิาน
ของผูอ้าํนวยการและการมอบหมายใหผู้อ้ื6นปฏบิตังิานแทน 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที6อื6นตามที6บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี%หรือตามที6
คณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

(๑๑) กระทาํการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

ระเบียบเกี6ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๙) (จ)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๐  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั %น
แจง้ให้ที6ประชุมทราบ และให้ที6ประชุมพจิารณาว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูน้ั %น
สมควรจะอยู่ในที6ประชุมหรอืจะมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้หีนึ6งเสยีง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มขึ%นอกีเสยีงหนึ6ง
เป็นเสยีงชี%ขาด 

 

มาตรา ๒๑  เพื6อประโยชน์ในการดาํเนินงานของสถาบนั ใหม้คีณะที6ปรกึษาพเิศษ
คณะหนึ6ง เรยีกว่า “คณะที6ปรกึษาสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สงู” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานมลูนิธโิครงการหลวง เป็นประธานคณะที6ปรกึษาพเิศษ 

(๒) ที6ปรึกษาพิเศษซึ6งประธานคณะที6ปรึกษาพิเศษแต่งตั %งจากผู้แทน
สถาบนัการศกึษาที6เกี6ยวขอ้งจาํนวนไม่เกนิหา้คน 

(๓) ที6ปรกึษาพิเศษซึ6งประธานคณะที6ปรึกษาพิเศษแต่งตั %งจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึ6งเป็นนกัวชิาการหรอืผูช้าํนาญการ จาํนวนไม่เกนิหา้คน 

 

มาตรา ๒๒  ที6ปรกึษาพเิศษตามมาตรา ๒๑ (๒) และ (๓) มวีาระการดาํรงตําแหน่ง
คราวละสามปี 

ที6ปรึกษาพิเศษตามมาตรา ๒๑ (๒) และ (๓) ซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
อาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้
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 ๖๘

มาตรา ๒๓  ให้คณะที6ปรึกษาพิเศษ มีหน้าที6ให้ความเห็น คําแนะนํา และ
คาํปรกึษาแก่คณะกรรมการและผูอ้าํนวยการในการปฏบิตัหิน้าที6ตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๒๔๕๔  คณะกรรมการมอีาํนาจแต่งตั %งผูท้รงคุณวุฒซิึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ
เป็นที6ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั %งคณะกรรมการตรวจสอบตาม 
มาตรา ๑๙ (๙) (ช) และคณะอนุกรรมการเพื6อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ6ง
ตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

ที6ปรกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะตอ้ง
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในกิจการที6กระทํากับสถาบัน หรือในกิจการที6เป็นการแข่งขัน 
กบักจิการของสถาบนั  ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูซ้ึ6งคณะกรรมการ
มอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรอืผูแ้ทนของสถาบนัในการเขา้ร่วมทุน
กบันิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๔) 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ให้นํามาตรา ๒๐  
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๕๕๕  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะที6ปรกึษาพิเศษ  
ที6ปรกึษาพเิศษ ที6ปรกึษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ได้รับเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6น 
ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๖  ใหส้ถาบนัมผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

ในกรณี ที6 ไม่มีผู้อํ านวยการหรือผู้อํ านวยการไม่ อาจปฏิบัติห น้ าที6 ได ้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหน้าที6แทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ 
ใหค้ณะกรรมการแต่งตั %งกรรมการคนหนึ6งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที6แทน 

 

มาตรา ๒๗๕๖  ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบันตามที6กําหนดไว้ในวัตถุประสงค ์
                                                                                 

๕๔ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวิจยัและพฒันาพื%นที6สูง 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๕ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สูง 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๖ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สูง 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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และอํานาจหน้าที6ของสถาบนั รวมทั %งต้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
ว่าดว้ยองคก์ารมหาชนดว้ย 

 

มาตรา ๒๘  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %ง
อกีไดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๙  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตําแหน่ง
เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๗ 

มติของคณะกรรมการใหผู้้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการเท่าที6มอียู่โดยไม่นบัรวมผูอ้าํนวยการ 

การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้น 
จากตําแหน่งตามกาํหนดเวลาในสญัญาจา้ง๕๗ 

 

มาตรา ๓๐๕๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๙ วรรคสอง ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที6
บรหิารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ของสถาบนั ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนด นโยบาย มต ิและประกาศของคณะกรรมการ และให้ผูอ้ํานวยการ
เป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หน้าที6และลกูจา้งทุกตําแหน่ง รวมทั %งใหม้หีน้าที6 ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการเพื6อให้การ
ดาํเนินงานของสถาบนับรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบนั 
รวมทั %งรายงานการเงินและการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณ 
ของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 

                                                                                 

๕๗ มาตรา ๒๙ วรรคสาม เพิ6มโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สูง 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๘ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สูง 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๐

(๓) เสนอความเหน็เกี6ยวกบัการปรบัปรุงกจิการและการดําเนินงานของสถาบนั
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสถาบนัต่อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๓๑  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) แต่งตั %งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็นผูช้่วยปฏบิตังิานของผูอ้าํนวยการตามที6ผูอ้าํนวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้างตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี%  ตามระเบียบ 
หรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๓) วางระเบียบเกี6ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไม่ขดัหรือแย้งกับ
กฎหมาย มติของคณะรฐัมนตร ีระเบยีบ ข้อบงัคบั ขอ้กําหนด ประกาศ นโยบาย หรอื 
มตขิองคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๓๒  ในกจิการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูแ้ทนของ
สถาบนั และเพื6อการนี% ผูอ้าํนวยการจะมอบอํานาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทน
กไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

นิติกรรมใดที6ผู้อํานวยการหรือผู้ร ับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทํา 
โดยฝ่าฝืนระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกําหนด ย่อมไม่ผูกพนัสถาบนั เว้นแต่
คณะกรรมการใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๓๓  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๔ 

การประสานการปฏบิตักิาร 

   
 

มาตรา ๓๔  เพื6อประโยชน์ในการส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยัและการพฒันา
พื%นที6สงูอย่างบรูณาการและมุ่งใหเ้กดิผลสมัฤทธิ d ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที6ประสาน
การปฏบิตัิการกบัส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั 
เพื6อให้หน่วยงานดงักล่าวใช้ทรพัยากรบุคคล งบประมาณ และอํานาจหน้าที6ของตน 
ใหเ้กดิผลสาํเรจ็ตามแผนปฏบิตักิารของสถาบนั 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๑ 

การประสานการปฏิบัติการตามวรรคหนึ6ง สถาบันโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมอีํานาจจดัทําบนัทกึขอ้ตกลงฉบบัหนึ6งหรอืหลายฉบบัระหว่างสถาบนักบั
สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั เพื6อกาํหนดวธิกีาร
เงื6อนไข การใชอ้าํนาจหน้าที6 และความรบัผดิชอบของหน่วยงานนั %นไดต้ามที6เหน็สมควร 
รวมทั %งการมอบอาํนาจของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6น
ของรัฐให้สถาบันดําเนินการใด ๆ แทนด้วย  ทั %งนี%  ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนั %น 
และตามความเหมาะสม 

ในกรณีที6ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั
ตามวรรคหนึ6งไม่ยนิยอมทาํบนัทกึขอ้ตกลงหรอืไมป่ฏบิตัติามบนัทกึขอ้ตกลงโดยไมม่เีหตุ
อันสมควร ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีหรือผู้มีอํานาจบังคับบัญชาหรือ 
กํากบัดูแลหน่วยงานนั %น เพื6อพจิารณาสั 6งการ หรอืเสนอคณะรฐัมนตรเีพื6อวนิิจฉัยชี%ขาด
และใหม้กีารดาํเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ในกรณีที6ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั
ตามวรรคหนึ6งไดป้ฏบิตัติามบนัทกึขอ้ตกลงอย่างมคุีณภาพหรอืเกดิผลสมัฤทธิ dตามเป้าหมาย 
ให้คณะกรรมการรายงานต่อ ก.พ.ร. เพื6อเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ6มพิเศษ 
เป็นบําเหน็จความชอบหรอืจดัสรรเงนิรางวลัการเพิ6มประสทิธิภาพให้แก่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่วยงานอื6นของรัฐนั %น หรือให้ส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐันั %นใชเ้งนิงบประมาณเหลอืจ่าย
ของตนเพื6อปรบัปรุงการปฏิบัติงานหรือจดัสรรเป็นเงินรางวลัให้แก่บุคลากรในสงักัด  
หรือรับสิทธิ หรือประโยชน์ตอบแทนอื6นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ ์
และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที6ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

หมวด ๕ 

ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๕  ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัมสีามประเภทคอื 

(๑) เจ้าหน้าที6และลูกจา้ง ไดแ้ก่ ผู้ซึ6งปฏบิตังิานโดยไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง
จากงบประมาณของสถาบนั 

(๒) ที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญ ไดแ้ก่ ผูซ้ึ6งสถาบนัจา้งใหป้ฏบิตังิานเป็นที6ปรกึษา
หรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งมาปฏบิตังิานของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวตามมาตรา ๓๘ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๒

มาตรา ๓๖๕๙  เจา้หน้าที6ตอ้งมคุีณวุฒหิรอืประสบการณ์เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์
และอํานาจหน้าที6ของสถาบัน รวมทั %งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชนดว้ย 

 

มาตรา ๓๗  เจา้หน้าที6พน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๖ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกให้ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้น 
จากตําแหน่งตามกาํหนดเวลาในสญัญาจา้ง๖๐” 

 

มาตรา ๓๘  เพื6อประโยชน์ในการบรหิารงานของสถาบนั รฐัมนตรอีาจขอให้
ขา้ราชการ พนักงาน เจา้หน้าที6 หรอืผูป้ฏบิตังิานอื6นใดในกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
สว่นภูมภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ6น รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั 
มาปฏบิตัิงานเป็นเจ้าหน้าที6ของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวได้  ทั %งนี% เมื6อได้รบัอนุมตัิจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของผูน้ั %น และมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรอืผู้ปฏิบตัิงานอื6นใดซึ6งได้รบัอนุมตัิให้มา
ปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที6ของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวตามวรรคหนึ6ง ใหถ้อืว่าเป็นการไดร้บั
อนุญาตให้ออกจากราชการหรอืออกจากงานไปปฏิบตัิงานใด ๆ และให้นับระยะเวลา
ระหว่างที6มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรบัการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรอืประโยชน์ 
ตอบแทนอย่างอื6นทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา
ดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื6อสิ%นสดุระยะเวลาที6ไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานในสถาบนั ใหเ้จา้หน้าที6ของรฐั
ตามวรรคหนึ6งมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั %งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือน 
                                                                                 

๕๙ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพัฒนาพื%นที6สูง 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖๐ มาตรา ๓๗ วรรคสอง เพิ6มโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สูง 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๓ 

ในสว่นราชการหรอืหน่วยงานเดมิไม่ตํ6ากว่าตําแหน่งและเงนิเดอืนเดมิตามขอ้ตกลงที6ทาํไว้
ในการอนุมตั ิ

 

หมวด ๖ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๙๖๑  การบญัชขีองสถาบนั ให้จดัทําตามหลกัเกณฑ์ที6คณะกรรมการ
กําหนด ซึ6งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และต้องจดัให้มีการตรวจสอบภายใน
เกี6ยวกบัการเงนิ การบญัช ีและการพสัดุของสถาบนั ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ
ใหค้ณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของสถาบนัทาํหน้าที6เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและใหร้บัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตามระเบยีบที6คณะกรรมการกาํหนด 

ในการแต่งตั %ง โยกย้าย เลื6อนเงินเดือน เลื6อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัย 
ของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกนั 
แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบก่อนจงึดาํเนินการได ้

 

มาตรา ๔๐  ใหส้ถาบนัจดัทํางบดุล งบการเงนิ และบญัชทีําการส่งผู้สอบบญัชี
ภายในหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัช ี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็น 
เป็นขอ้วเิคราะหว์่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประหยดั และไดผ้ลตาม
เป้าหมายเพยีงใด แลว้บนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื6อการนี%  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของสถาบนั สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6และ
ลกูจา้ง หรอืบุคคลอื6นและเรยีกใหส้ง่สรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของสถาบนั
เป็นการเพิ6มเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

 

                                                                                 

๖๑ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สูง 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๔

มาตรา ๔๑  ให้สถาบนัทํารายงานประจําปีเสนอรฐัมนตรทีุกสิ%นปีงบประมาณ 
รายงานนี%ให้กล่าวถงึผลงานของสถาบนัในปีที6ล่วงมาแลว้ บญัชทีําการ พรอ้มทั %งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี รวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ  
และแผนงานที6จะจดัทาํในภายหน้า 

 

มาตรา ๔๒๖๒  (ยกเลกิ) 

 

หมวด ๗ 

การกาํกบัดแูล๖๓ 

   
 

มาตรา ๔๓๖๔  (ยกเลกิ) 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๔  เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั ให้รฐัมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัิองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตั ิ
ใหม้กีารโอนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี% และงบประมาณของสาํนกังานปลดักระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฉพาะในส่วนที6เกี6ยวกับการพัฒนาเกษตรที6สูงซึ6งเป็น
โครงการหลวงที6มีอยู่ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บังคับ เว้นแต่งบประมาณหมวด
เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํที6ยงัมผีูค้รองอยู่ไปเป็นของสถาบนั 

 

มาตรา ๔๕  เพื6อเป็นทุนในการดําเนินกิจการของสถาบัน ในระยะเริ6มแรก  
ให้รฐัมนตรีเสนอคณะรฐัมนตรีอนุมตัิให้มีการจดัสรรทุนประเดิมให้แก่สถาบนัภายใน
วงเงนิที6รฐัมนตรเีหน็สมควรเพื6อใหส้ถาบนัสามารถดาํเนินการตามวตัถุประสงคไ์ด ้

 

มาตรา ๔๖  ในวาระเริ6มแรก ให้คณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สูง
ประกอบด้วยปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวง
                                                                                 

๖๒ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื%นที6สูง  
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖๓ หมวด ๗ การกํากบัดูแล มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวิจยั 
และพฒันาพื%นที6สงู (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖๔ มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื%นที6สูง  
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๕ 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ6งแวดลอ้ม ปลดักระทรวงมหาดไทย เลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษ
เพื6อประสานงานโครงการอนัเนื6องมาจากพระราชดําร ิเลขาธกิารมูลนิธโิครงการหลวง 
เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรที6สูง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และประธานมูลนิธิโครงการหลวง  
เป็นที6ปรกึษา  ทั %งนี% ใหป้ฏบิตัหิน้าที6ไปจนกว่าจะมคีณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี%
ซึ6งตอ้งไม่เกนิหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๗  ใหผู้อ้ํานวยการสาํนักพฒันาเกษตรที6สงู สาํนักงานปลดักระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ6งดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั 
ปฏิบัติหน้าที6ผู้อํานวยการเป็นการชั 6วคราวไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั %ง
ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที6 
พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๘  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ใหข้า้ราชการและลูกจา้ง
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที6เกี6ยวข้องกับ 
การพฒันาเกษตรที6สงูซึ6งเป็นโครงการหลวง ซึ6งดาํรงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%
ใช้บงัคบั ยงัคงเป็นขา้ราชการและลูกจา้งของสาํนักงานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และปฏบิตัหิน้าที6ในสถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี%โดยใหถ้อืว่าการปฏบิตัิ
หน้าที6ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที6ราชการหรือปฏิบัติหน้าที6ในฐานะลูกจ้างของ
สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

มาตรา ๔๙  ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในส่วนที6เกี6ยวข้องกบัการพฒันาเกษตรที6สูงซึ6งเป็นโครงการหลวง  
ที6ดาํรงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบัซึ6งสมคัรใจเปลี6ยนไปเป็นเจา้หน้าที6
หรือลูกจ้างของสถาบัน ให้ใช้สิทธิแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา 
ตามระเบียบที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๖ กําหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วนัที6 
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บังคับ และต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๖ กําหนด ซึ6งหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงักล่าวจะต้องไม่ขดั
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที6คณะรฐัมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแต่งตั %งผูท้ี6ผ่านการคดัเลอืกและการประเมนิตามวรรคหนึ6ง ใหม้ผีล
ในวนัที6คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารดาํเนินการตามมาตรา ๔๔ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๖ 

มาตรา ๕๐  ให้ผู้ที6ได้รับการบรรจุและแต่งตั %งเป็นเจ้าหน้าที6และลูกจ้าง 
ตามมาตรา ๔๙ ได้รบัเงนิเดอืน ค่าจ้าง หรอืค่าตอบแทนตามตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน 
และค่าจ้างตามที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๖ กําหนด รวมทั %งได้รับสวัสดิการ 
และประโยชน์อย่างอื6น ซึ6งรวมกนัแล้วต้องไม่น้อยกว่าเงนิเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
หรือสวัสดิการและประโยชน์อย่างอื6นที6ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั %นเคยได้รับจาก 
สว่นราชการ 

การเปลี6ยนจากขา้ราชการไปเป็นเจา้หน้าที6ของสถาบนั ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อก
จากราชการเพราะทางราชการเลกิหรอืยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบํานาญ
ขา้ราชการหรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

การเปลี6ยนจากลูกจา้งของส่วนราชการไปเป็นลูกจา้งของสถาบนั ใหถ้อืว่าเป็น
การออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และ 
ใหไ้ดร้บับาํเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง 

 

มาตรา ๕๑  ในระหว่างที6ยงัไม่มีระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ หรอืข้อกําหนด 
ของสถาบนั ให้นําระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการปฏิบัติงานที6เกี6ยวข้องกับ 
งานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที6เกี6ยวกบัการปฏบิตังิานตามขอบวตัถุประสงค์
หรอือํานาจหน้าที6ที6จะเป็นของสถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี%ที6ใช้บงัคบัอยู่ก่อนวนัที6 
พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัตํารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื โดยที6เป็นการสมควร
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัและพัฒนาพื%นที6สูง การพัฒนาและเสริมสร้างนักวิจัย  
การให้บริการด้านการให้คําปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน การแลกเปลี6ยนผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ และ 
การสนบัสนุนงานโครงการหลวง เพื6อเป็นการขยายผลงานโครงการหลวงใหเ้กดิประโยชน์
อย่างกว้างขวางในการปฏิบตัิงานบนพื%นที6สูงที6ห่างไกลและทุรกนัดาร โดยการจดัตั %ง
องค์กรในรูปแบบองค์การมหาชนเพื6อทําหน้าที6ดงักล่าวซึ6งจะทําให้มกีารบรหิารจดัการ 
ที6กว้างขวาง มีความคล่องตัวในการดําเนินงานและมีการประสานความร่วมมือของ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ที6เกี6ยวขอ้งเขา้ด้วยกนัได้ดยีิ6งขึ%น สมควรจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพฒันา
พื%นที6สูงขึ%นเป็นองค์การมหาชนเพื6 อดําเนินภารกิจดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎกีานี% 
 

พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สูง (องค์การมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒๖๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี%  คือ เนื6 องจาก
คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบให้ถ่ายโอนภารกจิการบรหิารจดัการสวนเฉลมิพระเกียรติ
เนื6องในวโรกาสครองราชย์ ๖๐ ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ราชพฤกษ์ 
๒๕๔๙ ให้อยู่ในความรบัผดิชอบของสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สูง (องค์การมหาชน) 
ทําให้ต้องขยายวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื%นที6สูง (องค์การมหาชน) 
เพื6อใหส้ามารถกระทาํกจิการครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารใชพ้ื%นที6ของสวนเฉลมิพระเกยีรติ
ดงักล่าวไดโ้ดยครบถว้น  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 
 

พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวิจยัและพฒันาพื%นที6สูง (องค์การมหาชน) (ฉบบัที6 ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐๖๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

                                                                                 
๖๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที6 ๓๗ ก/หน้า ๑/๙ มถุินายน ๒๕๕๒ 
๖๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที6 ๑๘ ก/หน้า ๗/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๘

มาตรา ๑๕  ให้ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒติามพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สงู (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนการแกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชกฤษฎีกานี% และดํารงตําแหน่งอยู่ในวนั
ก่อนวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั เป็นประธานกรรมการและกรรมการสถาบนัวจิยั
และพัฒนาพื%นที6สูงตามพระราชกฤษฎีกานี% และยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปตามวาระ 
ที6มอียู่เดมิในวนัก่อนวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๖  ในระหว่างที6คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
ยังไม่ได้กําหนดระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ6งแก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที6  ๒ ) พ .ศ . ๒๕๕๙ ให้การประเมินผลการดําเนินงาน 
ของสถาบนัวจิยัและพฒันาพื%นที6สงู (องคก์ารมหาชน) เป็นไปตามระบบการประเมนิผล 
ที6ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบัไปพลางก่อน 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื โดยที6เป็นการสมควร
แก้ไขเพิ6มเติมบทบญัญัติต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวิจยัและพฒันา
พื%นที6สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัใินพระราชบญัญตัิ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ6งแก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื6อให้การบรหิารงานและการปฏิบตัิภารกจิของสถาบนัวจิยั 
และพัฒ นาพื%นที6 สูง (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ6งขึ%น   
จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๗๙

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งสถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เป็นปีที6 ๖๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรจัดตั %งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติขึ%นเป็น 
องคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี% เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบัน
เทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 

มาตรา ๒๖๗  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“เทคโนโลยนิีวเคลยีร”์ หมายความว่า วทิยาการในการนําความรูด้า้นนิวเคลยีร์

ไปใชป้ระโยชน์แก่มนุษยชาต ิ

“วิจัย” หมายความว่า ศึกษา สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และพัฒนา 
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

“สถาบนั” หมายความวา่ สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบรหิารสถาบนั 

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสถาบนั 

                                                                                 
๖๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที6 ๓๙ ก/หน้า ๑/๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ 
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 ๘๐

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6ของสถาบนั 

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งของสถาบนั 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีกัษาการ
ตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ให้จดัตั %งองค์การมหาชนขึ%นเรยีกว่า “สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “สทน.” และให้ใช้ชื6อเป็นภาษาองักฤษว่า 
“Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า “TINT” 

 

มาตรา ๖  ให้สถาบันมีที6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

 

มาตรา ๗  ใหส้ถาบนัมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี% 
(๑) วจิยัเกี6ยวกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์และการประยุกตใ์ช ้

(๒) ใหบ้รกิารเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์และผลติผลติภณัฑไ์อโซโทปรงัส ี

(๓) ใหบ้รกิารทางวชิาการ สง่เสรมิ สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยทีางดา้น
วทิยาศาสตรนิ์วเคลยีร ์ตลอดจนการฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรด้านการใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์

(๔) วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และสาขาอื6นที6 เกี6ยวข้อง 
ตลอดจนด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรงัสีในสิ6งแวดล้อม และ 
การป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี

 

มาตรา ๘  เพื6อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบนัมอีํานาจหน้าที6
กระทาํกจิการ ดงัต่อไปนี%ดว้ย 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั %งสทิธ ิหรอืทาํนิตกิรรมใด ๆ เกี6ยวกบัทรพัยส์นิ 

(๓) ทาํความตกลงและร่วมมอืกบัองคก์ารหรอืหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
ในกจิการที6เกี6ยวกบัการดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๘๑

(๔) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื6อสนบัสนุนการดาํเนินงานของสถาบนั 

(๕) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๖) กูย้มืเงนิเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๗) ให้กู้ยืมเงินเพื6อเป็นทุนในการดําเนินการตามวตัถุประสงค์ของสถาบัน 
โดยมหีลกัประกนัดว้ยบุคคลหรอืทรพัย ์

(๘) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการ 

(๙) กระทําการอื6นใดที6จําเป็นหรือต่อเนื6องให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสถาบัน 
หรอืตามที6คณะกรรมการมอบหมาย 

การเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นตาม (๕) หรอืการกูย้มืเงนิตาม (๖) ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุน และทรพัยส์นิในการดาํเนินการของสถาบนั ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิหรอืทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๔๐ 

(๒) เงนิที6รฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 

(๓) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๔) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชน หรอืองค์กรอื6น รวมทั %งจากต่างประเทศหรอื
องคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดาํเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๐  บรรดารายไดข้องสถาบนัไม่เป็นรายไดท้ี6ต้องนําสง่กระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 

มาตรา ๑๑  ใหอ้สงัหารมิทรพัยซ์ึ6งสถาบนัไดม้าจากการใหห้รอืซื%อดว้ยเงนิรายได้
ของสถาบนัเป็นกรรมสทิธิ dของสถาบนั 

ให้สถาบนัมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่าย และจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของสถาบนั 
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 ๘๒

มาตรา ๑๒  การใช้จ่ายเงินของสถาบันให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสถาบัน
โดยเฉพาะ 

การเกบ็รกัษาและเบกิจา่ยเงนิของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร
สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต”ิ ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมีความรู ้
ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี
นิวเคลยีร ์

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม และเลขาธกิารสาํนกังานปรมาณูเพื6อสนัต ิ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินสี6คน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจาก 
ผู้ซึ6งมีความรู้ ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที6ประจักษ์ในด้านวิทยาศาสตร ์
วศิวกรรมและเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์หรอืสาขาอื6นที6เกี6ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกจิการ
ของสถาบนั ซึ6งในจํานวนนี%ต้องเป็นบุคคลซึ6งมใิช่ขา้ราชการที6มตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืน
ประจาํหรอืผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐัรวมอยู่ดว้ย 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งเจา้หน้าที6เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
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 ๘๓

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ6นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิ6น กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษา
พรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบัน หรือที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ 
ซึ6งมสีญัญาจา้งกบัสถาบนั 

ความใน (๑) มใิห้ใชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบนัจําเป็นต้อง
แต่งตั %งตามขอ้ผกูพนั หรอืมคุีณสมบตัดิเีด่นอนัเหมาะสมกบัสถาบนั 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบันจะต้องไม่ประกอบ
กจิการซึ6งมสีภาพเป็นการแขง่ขนักบักจิการของสถาบนั หรอืเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการ
ที6กระทาํกบัสถาบนั  ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูซ้ึ6งคณะกรรมการ
มอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการหรอืกรรมการในนิตบิุคคลซึ6งสถาบนัเขา้ร่วมทุน 

 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสี6ปี 

เมื6อครบกาํหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยงัมไิดม้กีารแต่งตั %งประธานกรรมการ
หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒขิึ%นใหม่ ใหป้ระธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งพน้
จากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตาํแหน่งเพื6อดาํเนินกจิการต่อไปจนกวา่ประธานกรรมการ
หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  
อาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 
หรอืกระทาํการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ 

 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที6ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ หรอืในกรณีที6คณะรฐัมนตรีแต่งตั %งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ6มขึ%น 
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 ๘๔ 

ในระหว่างที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งแต่งตั %งไวแ้ล้วยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่างหรอืเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพิ6มขึ%น อยู่ในตําแหน่งเท่ากบั
วาระที6เหลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดแ้ต่งตั %งไวแ้ลว้ 

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั %งหมดที6มีอยู่ จนกว่าจะมีการแต่งตั %ง 
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหนึ6ง และในกรณีที6ประธานกรรมการ
พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที6เหลือเลือกผู้ที6ทําหน้าที6ประธานกรรมการ 
เป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที6ควบคุมดูแลสถาบนัใหด้าํเนินกจิการ
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี6กาํหนดไว ้อาํนาจหน้าที6เช่นว่านี%ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดแผนหลักและมาตรการเกี6ยวกับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์

(๒) กําหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการดําเนินงาน
ของสถาบนั 

(๓) ใหค้วามเหน็ชอบแผนการลงทนุ แผนการเงนิ และงบประมาณประจาํปีของสถาบนั 

(๔) ควบคุมดแูลการดําเนินงานและการบรหิารงานทั 6วไป ตลอดจนออกระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัสถาบนัในเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

(ก) การบริหารงานทั 6วไปของสถาบัน การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน 
และขอบเขตหน้าที6ของสว่นงานดงักล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง
และเงนิอื6นของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การประเมนิผลงาน การถอดถอน 
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
การลงโทษของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง รวมทั %งวธิกีารและเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(ง) การบรหิารและการจดัการการเงนิ การพสัดุ และทรพัย์สนิของสถาบนั 
รวมทั %งการบญัชแีละการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(จ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื6นแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที6 และระเบียบเกี6ยวกับการปฏิบัติหน้าที6ของ 
ผูต้รวจสอบภายใน 

(ช) การคัดเลือกผู้อํานวยการ การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ และการ
มอบหมายใหผู้อ้ื6นปฏบิตังิานแทน 
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 ๘๕

(๕) เสนอรายงานประจาํปีและความเหน็ต่อรฐัมนตรเีพื6อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตาม
พระราชกฤษฎกีานี% 

(๖) กระทาํการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

ระเบียบเกี6ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ง)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๐  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการนั %น 
แจง้ใหท้ี6ประชุมทราบและใหท้ี6ประชุมพจิารณาว่ากรรมการผูน้ั %นสมควรจะอยู่ในที6ประชุม
และมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้เีสยีงหนึ6ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที6ประชุมออกเสียงเพิ6มขึ%นอีก 
เสยีงหนึ6งเป็นเสยีงชี%ขาด 

 

มาตรา ๒๑  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที6ปรึกษาของ
คณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการเพื6อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างใดอย่างหนึ6งตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํ้ามาตรา ๒๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๒  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรกึษา และอนุกรรมการไดร้บั
เบี%ยประชุมหรอืประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๓  ใหส้ถาบนัมผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๔  ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบนัได้เต็มเวลา 
และตอ้งเป็นผูท้ี6มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 
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 ๘๖

(๒) มีอายุไม่ตํ6 ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
ในวนัที6ไดร้บัการแต่งตั %ง 

(๓) เป็นผู้ซึ6งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ 
ของสถาบนั 

(๔) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรอื (๖) 
(๕) ไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการที6กระทาํกบัสถาบนั 

 

มาตรา ๒๕  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %ง
อกีได ้แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๖  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตาํแหน่ง
เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๔ 

มตขิองคณะกรรมการใหผู้อ้าํนวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการเท่าที6มีอยู่ โดยไม่นับรวม
ผูอ้าํนวยการ 

 

มาตรา ๒๗  ผู้อํานวยการมีหน้าที6บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ของสถาบนั ระเบียบ ข้อบังคบั ข้อกําหนด นโยบาย มติ และ
ประกาศของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคบับัญชาเจ้าหน้าที6และลูกจ้างทุกตําแหน่ง  
เว้นแต่ผูด้ํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง รวมทั %งให้มหีน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6 อให ้
การดาํเนินงานของสถาบนับรรลุตามวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบนั
รวมทั %งรายงานการเงนิและบญัช ีตลอดจนแผนการลงทุน แผนการเงนิและงบประมาณ
ของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 
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 ๘๗

(๓) เสนอความเหน็เกี6ยวกบัการปรบัปรุงกจิการและการดําเนินงานของสถาบนั
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคต่์อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๒๘  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืน หรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี%  ตามข้อบังคับ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๒) วางระเบียบเกี6ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไม่ขดัหรือแย้งกับ
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มต ิหรอืประกาศที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๙  ในกิจการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทน 
ของสถาบนั  เพื6อการนี% ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏบิตัิงานเฉพาะอย่าง
แทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๐  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๔ 

ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๑  ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัมสีามประเภท คอื 

(๑) เจา้หน้าที6หรอืลูกจ้าง ไดแ้ก่ ผู้ซึ6งปฏบิตังิานโดยไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง
จากงบประมาณของสถาบนั 

(๒) ที6ปรึกษาหรือผู้ เชี6ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ6 งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติห น้าที6 
เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจ้าหน้าที6ของรัฐซึ6งมาช่วยปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั 6วคราว 
ตามมาตรา ๓๔ 

 

มาตรา ๓๒  เจา้หน้าที6ตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 
(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่สถาบนัไดเ้ตม็เวลา 
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(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6 
ของสถาบนั 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
รฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื6นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิ6น 

(๖) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) หรอื (๕) 

(๗) ไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการที6กระทาํกบัสถาบนั 

ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้หน้าที6ชาวต่างประเทศซึ6งสถาบนัจําเป็นตอ้งจา้ง
หรอืแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะกจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๓๓ เจา้หน้าที6พน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๒ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

 

มาตรา ๓๔  เพื6อประโยชน์ในการบรหิารงานของสถาบนั รฐัมนตรอีาจขอให้
ขา้ราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรอืผู้ปฏิบตัิงานอื6นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการ 
ส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถิ6น รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั มาปฏิบตัิงาน 
ในสถาบนัเป็นการชั 6วคราวได ้ ทั %งนี% เมื6อไดร้บัอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของ
ผูน้ั %น และมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ในกรณีที6ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรอืผู้ปฏิบตัิงานอื6นตามวรรคหนึ6ง 
ได้รบัอนุมตัิให้มาปฏิบตัิงานเป็นเจ้าหน้าที6ของสถาบนั ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาต 
ใหอ้อกจากราชการหรอืออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้บัระยะเวลาระหว่างที6มา
ปฏบิตังิานในสถาบนัสาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญหรอืผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื6น
ทาํนองเดยีวกนัเสมอืนอยู่ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื6อสิ%นสุดระยะเวลาที6มาปฏิบตัิงานในสถาบนั ให้บุคคลตามวรรคหนึ6งได้รบั 
การบรรจุและแต่งตั %งใหด้ํารงตําแหน่งและรบัเงนิเดอืนในสว่นราชการหรอืหน่วยงานเดมิ 
ในระดบัตําแหน่งที6ไม่ตํ6ากว่าระดบัตําแหน่งเดมิตามขอ้ตกลงที6ทาํไว ้
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หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๕  การบัญชีของสถาบัน ให้จัดทําตามหลักสากลตามแบบและ
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด และตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัการเงนิ
การบญัช ีและการพสัดุของสถาบนั ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของสถาบนัทาํหน้าที6เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และใหร้บัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบยีบที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

 

มาตรา ๓๖  ใหส้ถาบนัจดัทํางบดุล งบการเงนิ และบญัชทีําการ ส่งผูส้อบบญัชี
ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็น 
เป็นขอ้วเิคราะหว์่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประหยดั และไดผ้ลตาม
เป้าหมายเพยีงใดแลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื6อการนี%  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของสถาบนั สอบถามผูอ้ํานวยการ ผูต้รวจสอบภายใน เจา้หน้าที6และลูกจา้ง 
และเรยีกใหส้่งสรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของสถาบนัเป็นการเพิ6มเติม
ไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๓๗  ใหส้ถาบนัทํารายงานประจําปีเสนอรฐัมนตร ีรายงานนี%ใหก้ล่าวถงึ
ผลงานของสถาบันในปีที6ล่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั %งรายงานของผู้สอบบัญช ี
รวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที6จะจดัทํา 
ในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๘  เพื6อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบ 
การดาํเนินงานของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์โครงการ และแผนงานที6ไดจ้ดัทํา
ไว้ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันตามระยะเวลา 
ที6คณะกรรมการกาํหนด แต่ตอ้งไม่นานกว่าสามปี 
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การประเมนิผลตามวรรคหนึ6ง ให้จดัทําโดยสถาบนัหรอืองค์กรที6เป็นกลางและ 
มคีวามเชี6ยวชาญในดา้นการประเมนิผลกจิการของสถาบนั โดยมกีารคดัเลอืกตามวธิกีาร
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบนั จะต้องแสดงขอ้เท็จจรงิให้ปรากฏ 
ในดา้นประสทิธผิล ในดา้นประสทิธภิาพ และในดา้นพฒันาองคก์ร และในรายละเอยีดอื6น
ตามที6คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ6มเตมิขึ%น 

ในกรณีที6มเีหตุผลจาํเป็นเป็นการเฉพาะกาล จะจดัใหม้กีารประเมนิเป็นครั %งคราว
ตามมาตรานี%ดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๓๙  ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจหน้าที6กาํกบัดแูลการดาํเนินกจิการของสถาบนั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตั %งสถาบนั นโยบาย
ของรฐับาล และมติคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวขอ้งกบัสถาบนั  เพื6อการนี% ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจ
สั 6งให้สถาบันชี%แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงานหรือยับยั %งการกระทําของสถาบัน 
ที6ขดัต่อวตัถุประสงค์ของการจดัตั %งสถาบนั นโยบายของรฐับาล  หรอืมติคณะรฐัมนตร ี
ที6เกี6ยวกบักบัสถาบนั ตลอดจนสั 6งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกี6ยวกบัการดาํเนินการของสถาบนัได ้

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๐๖๘  เมื6 อพระราชกฤษฎีกานี% มีผลใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีเสนอ
คณะรฐัมนตรดีาํเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพื6ออนุมตัิให้มกีารโอนบรรดากจิการ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี%สนิ และเงนิงบประมาณของ

                                                                                 
๖๘ สญัญาว่าจา้งที6ปรกึษาโครงการวจิยันิวเคลยีร์องครกัษ์ และสญัญาการจ้างออกแบบและ

ก่อสรา้งอาคารเครื6องปฏกิรณ์ปรมาณูฯ พรอ้มเครื6องปฏกิรณ์ ระบบผลติไอโซโทปพรอ้มอุปกรณ์ ระบบ
จดัการกากกมัมนัตรงัสพีรอ้มอุปกรณ์ของโครงการจดัตั %งศูนย์วจิยันิวเคลยีร์องครกัษ์ ระหว่างสํานักงาน
พลงังานปรมาณูเพื6อสนัตกิบับรษิทัฯ เป็นส่วนหนึ6งของงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยนีิวเคลยีร์ จงึเป็น
สทิธแิละหนี%สนิที6อาจโอนจากสํานักงานปรมาณูเพื6อสนัติไปยงัสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) ได้ แต่การพจิารณาว่าจะสมควรโอนกจิการ ทรพัย์สนิ สทิธแิละหนี%สนิตามสญัญา 
ทั %งสองฉบบันี%หรอืไม่ อยู่ในอํานาจของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี6จะเสนอ 
ต่อคณะรฐัมนตรต่ีอไปตามมาตรา ๔๐ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๔๐๔/๒๕๔๙) 
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 ๙๑

สํานักงานปรมาณูเพื6อสนัติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะในส่วนที6
เกี6ยวกบังานวจิยัด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากพลงังานนิวเคลียร ์
ที6มีอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั เว้นแต่เงนิงบประมาณหมวดเงนิเดอืนและ
ค่าจา้งประจาํซึ6งมผีูค้รองอยู่ ไปเป็นของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ6มแรก ให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิประกอบดว้ย ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นประธาน
กรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ทนกระทรวงพลงังาน ผูแ้ทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงาน 
ก.พ.ร. และผู้แทนสํานักงานปรมาณูเพื6อสนัติ เป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการเป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้ปฏิบัติหน้าที6ไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการตาม 
พระราชกฤษฎีกานี% ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6งร้อยยี6สิบวันนับแต่วันที6พระราชกฤษฎีกานี% 
ใชบ้งัคบั 

ในระหว่างที6ยังไม่มีผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี%  ให้เลขาธิการ
สาํนักงานปรมาณูเพื6อสนัติแต่งตั %งขา้ราชการในสงักดัสาํนักงานปรมาณูเพื6อสนัตปิฏบิตัิ
หน้าที6ผูอ้ํานวยการสถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติเป็นการชั 6วคราวไปจนกว่าจะมี
ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที6 
พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๒  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ใหข้า้ราชการและลูกจา้ง
ของสาํนักงานปรมาณูเพื6อสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในส่วนที6เกี6ยวกบั
งานวจิยัด้านเทคโนโลยนิีวเคลยีร์และการใช้ประโยชน์จากพลงังานนิวเคลยีร์ ซึ6งดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั ยงัคงเป็นข้าราชการและลูกจ้างของ
สํานักงานปรมาณูเพื6อสนัติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและปฏบิตัิหน้าที6ใน
สถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี% โดยให้ถือว่าการปฏิบตัิหน้าที6ดงักล่าวเป็นการปฏิบตัิ
หน้าที6ราชการหรือปฏิบัติห น้าที6ในฐานะลูกจ้างของสํานักงานปรมาณูเพื6 อสันต ิ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

มาตรา ๔๓   ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานปรมาณู เพื6 อสันต ิ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในสว่นที6เกี6ยวกบังานวจิยัดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร์
และการใชป้ระโยชน์จากพลงังานนิวเคลยีร ์ที6ดาํรงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%
ใช้บังคับ ซึ6งสมัครใจเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบัน ให้ใช้สิทธิแจ้ง 
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 ๙๒ 

ความจํานงเป็นหนังสอืต่อผู้บงัคบับญัชาตามระเบียบที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ 
กําหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที6พระราชกฤษฎีกานี% ใช้บังคับ และต้องผ่าน 
การคดัเลอืกและประเมนิผลตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ 
กําหนด ซึ6งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ต้องไม่ข ัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที6
คณะรฐัมนตรกีาํหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแต่งตั %งผูท้ี6ผ่านการคดัเลอืกและประเมนิผลตามวรรคหนึ6งใหม้ผีล
ในวนัที6คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารดาํเนินการตามมาตรา ๔๐ 

 

มาตรา ๔๔ ให้ผู้ที6ได้รบัการบรรจุและแต่งตั %งเป็นเจ้าหน้าที6และลูกจ้างตาม
มาตรา ๔๓ ได้รบัเงนิเดอืน ค่าจ้าง หรอืค่าตอบแทนตามตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และ
ค่าจ้าง ตามที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ กําหนด รวมทั %งได้รับสวัสดิการและ
ประโยชน์อย่างอื6น ซึ6งรวมกนัแล้วต้องไม่น้อยกว่าเงนิเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือ
สวสัดกิารและประโยชน์อย่างอื6นที6ขา้ราชการหรอืลกูจา้งผูน้ั %นเคยไดร้บัจากสว่นราชการ 

การเปลี6ยนจากขา้ราชการไปเป็นเจา้หน้าที6ของสถาบนั ใหถ้อืว่าเป็นการใหอ้อก
จากราชการเพราะทางราชการเลกิหรอืยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบํานาญ
ขา้ราชการหรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

การเปลี6ยนจากลูกจา้งของส่วนราชการไปเป็นลูกจา้งของสถาบนั ใหถ้อืว่าเป็น
การออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และ 
ใหไ้ดร้บับาํเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง 

 

มาตรา ๔๕  ในระหว่างที6ยงัไมม่รีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดของ
สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิให้นําระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนด
ของสาํนักงานปรมาณูเพื6อสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในส่วนที6เกี6ยวกบั
งานวจิยัด้านเทคโนโลยนิีวเคลยีร์และการใช้ประโยชน์จากพลงังานนิวเคลยีร ์ในส่วนที6
เกี6ยวกบัการปฏบิตังิานตามขอบวตัถุประสงคห์รอือํานาจหน้าที6ที6จะเป็นของสถาบนัตาม
พระราชกฤษฎีกานี%ที6ใช้อยู่ในวันก่อนวันที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บังคับ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัตํารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี
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 ๙๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื เนื6องจากการดําเนิน
กจิการของรฐัทางดา้นการศกึษา วจิยั พฒันา การปฏบิตักิารและบรกิารดา้นวทิยาศาสตร ์
วศิวกรรมและเทคโนโลยนิีวเคลยีร์ จะต้องกระทําโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยรีะดบัสูง
เพื6อให้การบริการด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ขั %นพื%นฐาน และการประยุกต์ใช้ รวมทั %งการให้บริการ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์และเพื6อที6จะใหส้ถาบนัที6จดัตั %งขึ%นมกีารบรหิารและการจดัการที6
มีความอิสระ คล่องตัว และมีประสทิธิภาพ สมควรจดัตั %งสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์
แห่งชาติขึ%นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชกฤษฎกีานี% 
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 ๙๔

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๐ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที6 ๖๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6 เป็นการสมควรจัดตั %งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขึ%น 
เป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชั 6วคราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎกีานี%เรยีกว่า “พระราชกฤษฎกีาจดัตั %งองคก์ารบรหิาร
จดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

มาตรา ๒๖๙  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วนัถัดจากวนัประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“ก๊าซเรือนกระจก” หมายความว่า บรรดาก๊าซอันเป็นส่วนประกอบหนึ6ง 

ของบรรยากาศทั %งที6มีอยู่ตามธรรมชาติหรือที6มนุษย์สร้างขึ%น ซึ6งดูดซึมและปล่อยซํ%า 
รงัสอีนิฟราเรด 

“การเปลี6ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ” หมายความว่า การเปลี6ยนแปลงของสภาวะ
อากาศอันเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ที6เปลี6ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลก
โดยตรงหรอืโดยออ้ม และที6เพิ6มเตมิจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศทางธรรมชาติ
ที6สงัเกตไดใ้นช่วงระยะเวลาเดยีวกนั 

                                                                                 
๖๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที6 ๓๑ ก/หน้า ๕๓/๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๙๕ 

“กลไกการพฒันาที6สะอาด” หมายความว่า กลไกการพฒันาที6สะอาดตามพธิสีาร
เกยีวโตภายใตอ้นุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลี6ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึ6งทาํขึ%น 
ณ เมอืงเกยีวโต เมื6อวนัที6 ๑๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

“คณะกรรมการแห่งชาต”ิ หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการเปลี6ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินงาน 
ดา้นการเปลี6ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

“โครงการ” หมายความว่า โครงการหรอืกจิการที6จดัตั %งขึ%นเพื6อใหเ้ป็นโครงการ 
ที6ลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามกลไกการพฒันาที6สะอาด 

“โครงการที6ได้รบัคํารบัรอง” หมายความว่า โครงการที6ได้รบัคํารบัรองว่าเป็น
โครงการที6มีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศอย่างยั 6งยนื 

“องคก์าร” หมายความว่า องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองคก์าร 

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการองคก์าร 

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6องคก์าร 

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งองคก์าร 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม
รกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ให้จัดตั %งองค์การมหาชนขึ%นเรียกว่า “องค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “อบก.” และใหใ้ชช้ื6อเป็นภาษาองักฤษ
ว่า “Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)” 
เรยีกโดยย่อว่า “TGO” 

 

มาตรา ๖  ให้องค์การมีที6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร  
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง และอาจตั %งสาํนกังานสาขาไดต้ามที6คณะกรรมการเหน็สมควร 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๙๖ 

มาตรา ๗  ใหอ้งคก์ารมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี% 
(๑) วิเคราะห์ กลั 6นกรอง และทําความเห็นเกี6ยวกบัการให้คํารบัรองโครงการ 

ตลอดจนตดิตามประเมนิผลโครงการที6ไดร้บัคาํรบัรอง 

(๒) สง่เสรมิการพฒันาโครงการ และการตลาดซื%อขายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ที6ไดร้บัการรบัรอง 

(๓) เป็นศนูยก์ลางขอ้มลูที6เกี6ยวกบัสถานการณ์ดาํเนินงานดา้นก๊าซเรอืนกระจก 

(๔) จดัทําฐานข้อมูลเกี6ยวกบัโครงการที6ได้รบัคํารบัรอง และการขายปรมิาณ
ก๊าซเรือนกระจกที6ได้รับการรับรอง  ทั %งนี%  ตามนโยบายที6คณะกรรมการแห่งชาต ิ
และคณะกรรมการกาํหนด 

(๕) ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนให้คําแนะนําแก่หน่วยงานภาครฐั 
และภาคเอกชนเกี6ยวกบัการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

(๖) เผยแพร่และประชาสมัพนัธเ์กี6ยวกบัการจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

(๗) สง่เสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการเปลี6ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 

มาตรา ๘  เพื6อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้องค์การมอีํานาจและหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง หรอืก่อตั %งทรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั %งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันสินทรัพย์ ตลอดจนทํา 
นิตกิรรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการขององคก์าร 

(๓) จดัใหม้หีรอืใหทุ้นเพื6อสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นก๊าซเรอืนกระจก 

(๔) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนินการ  
ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๕) มอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานซึ6งเป็นผู้ชํานาญการหรือเชี6ยวชาญ
ทําการศกึษาวเิคราะห์ขอ้เสนอโครงการ และเสนอรายงานหรอืความเห็นเพื6อประกอบ 
การพจิารณา 

(๖) ดาํเนินการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร
ตามที6คณะกรรมการมอบหมาย 

(๗) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื6นใดตามที6คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
แห่งชาต ิหรอืคณะกรรมการมอบหมาย 
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 ๙๗

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินกจิการขององคก์าร ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิที6รฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 

(๒) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสม 

(๓) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรอืองค์กรอื6น 
รวมทั %งจากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร สทิธปิระโยชน์ หรอืรายได้
จากการดาํเนินกจิการ 

(๕) ดอกผลหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที6เกดิจากทรพัยส์นิขององคก์าร 

การรบัเงนิหรอืทรพัย์สนิตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลกัษณะที6ทําให้องค์การ
ขาดความเป็นอสิระหรอืความเป็นกลาง 

 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที6องคก์ารจดัใหม้บีรกิารใดอนัอยู่ในวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจ
หน้าที6ขององค์การ ให้องค์การมีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน  
หรอืค่าบรกิารจากกจิการนั %นไดต้ามอตัราที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที6องค์การต้องดําเนินการพิจารณาคําขอเป็นโครงการ 
ที6ได้รบัคํารบัรองให้องค์การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และ 
การติดตามผลโครงการ รวมทั %งการให้บริการอื6นใด ตามหลักเกณฑ์และอัตรา 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

ค่าธรรมเนียมที6ไดร้บัตามวรรคหนึ6ง ใหอ้งคก์ารกนัเงนิค่าธรรมเนียมจาํนวนหนึ6ง
แยกเป็นบัญ ชีต่ างหากจากบัญ ชีการบริหารงานองค์การ เพื6 อ เป็ น ค่ าใช้จ่ าย 
ในการสนับสนุนการดาํเนินงานดา้นการเปลี6ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของหน่วยงานของรฐั
หรอืเอกชน  ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๑๒  บรรดารายไดข้ององคก์ารไม่เป็นรายไดท้ี6ตอ้งนําสง่กระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

ในกรณีที6มเีหตุจาํเป็นหรอืสมควร องคก์ารโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายได้ขององค์การตามจํานวนที6เหน็สมควรส่งกระทรวงการคลงัเพื6อเป็นรายได้
ของแผ่นดนิ 
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 ๙๘ 

มาตรา ๑๓  ให้ทรพัย์สนิซึ6งองค์การได้มาจากการให้หรือซื%อด้วยเงนิรายได ้
ขององคก์ารเป็นกรรมสทิธิ dขององคก์าร 

ให้องค์การมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่าย และจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิขององคก์าร 

 

มาตรา ๑๔  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๑ การใช้จ่ายเงนิขององคก์าร ใหใ้ชจ้่ายไป
เพื6อกจิการขององคก์ารโดยเฉพาะ 

การเกบ็รกัษาและเบกิจ่ายเงนิขององคก์าร ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6งเรียกว่า “คณะกรรมการองค์การ
บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้มคีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ 
และประสบการณ์สงูทางดา้นการบรหิาร 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสี6คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม และ
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกนิห้าคน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจาก
ผู้แทนของส่วนราชการและภาคเอกชนที6 เกี6ยวข้องซึ6งมีความรู้ ความเชี6ยวชาญ  
และประสบการณ์สงูเป็นที6ประจกัษ์ในดา้นการบรหิารธุรกจิ พลงังาน ป่าไม ้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิ6งแวดลอ้ม หรอืการอุตสาหกรรม 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื6อเสนอคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิรวมทั %งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื6อดํารงตําแหน่งแทนที6ผู้ที6พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๘  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที6รฐัมนตรกีาํหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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 ๙๙ 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ6นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิ6น กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษา
พรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๖) ไม่ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที6กระทํากับองค์การ หรือในกิจการ 
ที6เป็นการแข่งขนักบักิจการขององค์การหรือขดัหรอืแย้งกบัวตัถุประสงค์ขององค์การ  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(๗) ไม่เป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างขององค์การ หรอืที6ปรกึษาหรือผู้เชี6ยวชาญ 
ที6มสีญัญาจา้งกบัองคก์าร 

ความใน (๑) มใิห้ใชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งองค์การจําเป็นต้อง
แต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืมคุีณสมบตัดิเีด่นอนัเหมาะสมกบัองคก์าร 

 

มาตรา ๑๗  ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสี6ปี 

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนวาระหรือในกรณีที6คณะรฐัมนตรีแต่งตั %งกรรมการเพิ6มขึ%นในระหว่างที6กรรมการ 
ซึ6งแต่งตั %งไว้แล้ว ยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบัแต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่างหรือ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ6มขึ%นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที6เหลืออยู่ของกรรมการ 
ซึ6งไดแ้ต่งตั %งไวแ้ลว้ 

เมื6อครบกาํหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยงัไม่มกีารแต่งตั %งประธานกรรมการ
หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒขิึ%นใหม่ ใหป้ระธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งพน้
จากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 
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 ๑๐๐

มาตรา ๑๘  ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระอาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ 
ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทั %งหมดเท่าที6มอียู่จนกว่าจะมกีารแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง แต่ถ้าวาระที6เหลอือยู่ 
ไม่ถงึเกา้สบิวนัจะไม่แต่งตั %งแทนกไ็ดแ้ละในกรณีที6ประธานกรรมการพน้จากตาํแหน่งก่อน
วาระใหก้รรมการที6เหลอืเลอืกกรรมการคนหนึ6งทาํหน้าที6ประธานกรรมการเป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่ง เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรมีมีตใิหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ 

 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที6ควบคุมดแูลกจิการทั 6วไปขององคก์าร
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และโดยเฉพาะใหม้อีาํนาจหน้าที6 ดงัต่อไปนี% 

(๑) กาํหนดทศิทาง เป้าหมาย และนโยบายในการบรหิารงานขององคก์าร 

(๒) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการพจิารณาและการใหค้าํรบัรองโครงการ 

(๓) ใหค้ํารบัรองการเป็นโครงการตามกลไกการพฒันาที6สะอาด เพื6อประโยชน์
ในการขายปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 

(๔) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ 
ในการดาํเนินการ 

(๕) ติดตามประเมินผลโครงการที6ได้รบัคํารบัรอง รวมทั %งการขายปริมาณ 
ก๊าซเรอืนกระจก 

(๖) อนุมตัิแผนงาน แผนการลงทุน แผนการเงนิ โครงการ และงบประมาณ
ประจาํปีขององคก์าร 

(๗) จดัตั %งและยุบเลกิสํานักงานสาขา ในกรณีที6มีความจําเป็นและเห็นสมควร
เพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร และกําหนดวธิกีารบรหิารงานของสาํนักงานสาขา
ดงักล่าว 

(๘) สรรหา แต่งตั %ง ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 
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 ๑๐๑

(๙) ออกระเบียบ ข้อบงัคบั ขอ้กําหนด หรอืประกาศเกี6ยวกบัการบรหิารงาน
ทั 6วไปขององคก์าร การประสานระหว่างองคก์ารกบัสาํนักงานสาขา การจดัแบ่งส่วนงาน
ขององค์การและขอบเขตอํานาจหน้าที6ของส่วนงานดังกล่าว การบริหารงานบุคคล 
เงินเดือนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานขององค์การ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
การงบประมาณ การบญัช ีการจําหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู การตรวจสอบภายใน 
การสรรหาหรอืคดัเลอืกผู้อํานวยการ การปฏบิตัิงานของผู้อํานวยการ การมอบให้ผู้อื6น
รกัษาการแทนหรอืปฏบิตักิารแทนผูอ้าํนวยการ และการจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื6น
แก่คณะกรรมการที6ปรกึษาคณะกรรมการ ผู้อํานวยการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน  
ที6ปรกึษาคณะทาํงาน เจา้หน้าที6 และลกูจา้งขององคก์าร 

(๑๐) กระทําการอื6นใดที6จาํเป็นเพื6อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอํานาจหน้าที6
ขององคก์ารหรอืที6คณะรฐัมนตรแีละคณะกรรมการแห่งชาตมิอบหมาย 

ระเบยีบเกี6ยวกบัการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญูตาม (๙) ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏิบตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 
หรือโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา จะสมควรอยู่ในที6ประชุมหรือจะมีมต ิ
ในการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้หีนึ6งเสยีง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มอกีเสยีงหนึ6ง
เป็นเสยีงชี%ขาด 

 

มาตรา ๒๒  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒซิึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ
เป็นที6ปรกึษาคณะกรรมการ และมอีาํนาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที6ปรกึษา
คณะทาํงาน เพื6อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ6งอย่างใดตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

ที6ปรกึษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที6ปรกึษาคณะทํางาน 
จะตอ้งไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการที6กระทาํกบัองคก์ารหรอืในกจิการที6เป็นการแขง่ขนั
กบักจิการขององคก์าร  ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทาํงาน ใหนํ้ามาตรา ๒๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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 ๑๐๒

มาตรา ๒๓  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรกึษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการไดร้บัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

ให้คณะทํางานและที6ปรึกษาคณะทํางานได้รับเบี%ยประชุมและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นตามที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๔  ใหอ้งคก์ารมผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

ในกรณี ที6 ไม่มีผู้อํ านวยการหรือผู้อํ านวยการไม่ อาจปฏิบัติห น้ าที6 ได ้ 
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหน้าที6แทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  
ใหค้ณะกรรมการแต่งตั %งกรรมการคนหนึ6งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที6แทน 

 

มาตรา ๒๕  ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่องค์การได้เต็มเวลา 
และตอ้งเป็นผูท้ี6มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ในวนัที6ไดร้บัการแต่งตั %ง 

(๓) เป็นผูท้รงคุณวุฒซิึ6งมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกบั
กิจการขององค์การตามที6กําหนดไว้ในวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗  
และมาตรา ๘ 

(๔) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) 
 

มาตรา ๒๖  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %ง
อกีไดแ้ต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๗  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตําแหน่ง 
เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๕ 

มติของคณะกรรมการใหผู้้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการที6มอียู่โดยไม่นบัรวมผูอ้าํนวยการ 
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 ๑๐๓

มาตรา ๒๘  ผู้อํานวยการมีหน้าที6บริหารกิจการขององค์การให้เป็นไปตาม
กฎหมายวตัถุประสงคข์ององคก์าร ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย ประกาศ และ
มติของคณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการ และเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจ้าหน้าที6และ
ลูกจา้งทุกตําแหน่ง เวน้แต่ผู้ดํารงตําแหน่งผูต้รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
รวมทั %งใหม้หีน้าที6 ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6 อให ้
การดาํเนินงานขององคก์ารบรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ขององคก์าร
รวมทั %งรายงานการเงินและการบญัชี ตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของ 
ปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 

(๓) เสนอความเหน็เกี6ยวกบัการปรบัปรุงกจิการและการดาํเนินงานขององคก์าร
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคต่์อคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๙  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) แต่งตั %งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็นผูช้่วยปฏบิตังิานของผูอ้าํนวยการตามที6ผูอ้าํนวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจา้ง ตลอดจนให้เจา้หน้าที6หรอืลูกจา้งออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี% ตามระเบยีบหรอื
ขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๓) วางระเบียบเกี6ยวกับการดําเนินงานขององค์การโดยไม่ขดัหรือแย้งกับ
กฎหมาย มติของคณะรฐัมนตรีหรือของคณะกรรมการแห่งชาติ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ขอ้กาํหนด ประกาศ นโยบายและมตขิองคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๓๐  ในกจิการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูแ้ทนของ
องคก์าร  เพื6อการนี% ผูอ้าํนวยการจะมอบอํานาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด ้
แต่ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

นิติกรรมใดที6ผู้อํานวยการหรอืผู้รบัมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดย 
ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับที6คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันองค์การ เว้นแต่
คณะกรรมการใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๓๑  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๐๔ 

หมวด ๔ 

ผูป้ฏบิตังิานขององคก์าร 

   
 

มาตรา ๓๒  ผูป้ฏบิตังิานขององคก์ารมสีามประเภท คอื 

(๑) เจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ6งปฏิบัติงานโดยรบัเงนิเดือนหรอืค่าจ้าง 
จากงบประมาณขององคก์าร 

(๒) ที6ปรึกษาหรือผู้ เชี6ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ6งองค์การจ้างให้ปฏิบัติหน้าที6 
เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งมาปฏบิตังิานขององคก์ารเป็นการชั 6วคราวตามมาตรา ๓๕ 

 

มาตรา ๓๓  เจา้หน้าที6ตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 
(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่องคก์ารไดเ้ตม็เวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6 
ขององคก์าร 

(๕) ไม่เป็นขา้ราชการ ลูกจา้ง หรอืพนักงานของส่วนราชการ พนักงานหรอืลูกจา้ง
ของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื6นของรฐั หรอืพนักงานหรอืลูกจ้างขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ6น 

(๖) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) (๕) หรอื (๖) 
ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้หน้าที6ชาวต่างประเทศซึ6งองคก์ารจาํเป็นตอ้งจา้ง

หรอืแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนั หรอืตามลกัษณะการดาํเนินงานขององคก์าร 

 

มาตรา ๓๔  เจา้หน้าที6พน้จากตําแหน่ง เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๓ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกให้ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๐๕

มาตรา ๓๕  เพื6อประโยชน์ในการบรหิารงานขององค์การ รฐัมนตรอีาจขอให้
ขา้ราชการ พนักงาน เจา้หน้าที6 หรอืผูป้ฏบิตังิานอื6นใดในกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถิ6น รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั มาปฏิบตัิงาน 
เป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างในองค์การเป็นการชั 6วคราวได้  ทั %งนี% เมื6อได้รับอนุมัติจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของผูน้ั %น และมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ในกรณีที6เจา้หน้าที6ของรฐัไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง
ขององค์การเป็นการชั 6วคราวตามวรรคหนึ6ง ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาตให้ออกจาก
ราชการหรอืออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้ับระยะเวลาระหว่างที6มาปฏบิตังิาน
ในองคก์ารสาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญหรอืประโยชน์ตอบแทนอื6นทาํนองเดยีวกนั
เสมอืนอยู่ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื6อสิ%นสุดระยะเวลาที6ได้รบัอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในองค์การ ให้เจ้าหน้าที6 
ของรฐัตามวรรคหนึ6งมสีทิธไิดร้บัการบรรจุและแต่งตั %งให้ดํารงตําแหน่งและรบัเงนิเดอืน 
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ตํ6ากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลง 
ที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

 

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานขององคก์าร 

   
 

มาตรา ๓๖  การบัญชีขององค์การ ให้จัดทําตามหลักสากล ตามแบบและ
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด และตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัการเงนิ 
การบญัช ีและการพสัดุขององคก์าร ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานขององคก์ารทําหน้าที6เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และใหร้บัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๗  ใหอ้งคก์ารจดัทํางบดุล งบการเงนิ และบญัชทีาํการส่งผูส้อบบญัชี
ภายในหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัตั %งแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัช ี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรพัย์สินขององค์การ โดยให้แสดงความคิดเห็น 
เป็นขอ้วเิคราะหว์่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประหยดั และไดผ้ลตาม
เป้าหมายเพยีงใด แลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๐๖

เพื6อการนี%  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ขององค์การ สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6 
และลกูจา้ง หรอืบุคคลอื6น และเรยีกใหส้ง่สรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของ
องคก์ารเป็นการเพิ6มเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๓๘  ใหอ้งคก์ารทํารายงานประจําปีเสนอรฐัมนตรทีุกสิ%นปีงบประมาณ 
รายงานนี%ใหก้ล่าวถงึผลงานขององคก์ารในปีที6ล่วงมาแลว้ บญัชทีําการ พรอ้มทั %งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี รวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ  
และแผนงานที6จะจดัทาํในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๙  เพื6อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
ขององค์การให้มีประสทิธภิาพ เกิดผลสมัฤทธิ d สร้างความรบัผิดชอบและความเชื6อถือ 
แก่สาธารณชนในกจิการขององคก์าร ตลอดจนการตดิตามความกา้วหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานขององคก์ารใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์โครงการ และแผนงานที6ไดจ้ดัทําไว ้
ให้องคก์ารจดัให้มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที6คณะกรรมการกําหนด 
แต่ตอ้งไม่นานกว่าสามปี 

การประเมนิผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดัทําโดยสถาบนั หน่วยงาน 
องค์กรหรือคณะบุคคลที6 เป็นกลางและมีความเชี6ยวชาญในด้านการประเมินผล 
การดาํเนินการโดยมกีารคดัเลอืกหรอืแต่งตั %งตามวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานขององค์การจะต้องแสดงขอ้เทจ็จรงิให้ปรากฏ 
ในดา้นประสทิธผิล ในดา้นประสทิธภิาพ และในดา้นการพฒันาองคก์ร และในรายละเอยีดอื6น
ตามที6คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ6มเตมิขึ%น 

ในกรณีที6มเีหตุจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารประเมนิ 
ผลการดาํเนินงานเป็นครั %งคราวตามมาตรานี%ดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๔๐  ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจหน้าที6กาํกบัดแูลการดาํเนินกจิการขององคก์าร
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตั %งองคก์าร นโยบาย
ของรัฐบาล มติคณะรฐัมนตรีและมติของคณะกรรมการแห่งชาติที6เกี6ยวกับองค์การ   
เพื6อการนี%  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั 6งให้องค์การชี%แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน  
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 ๑๐๗

หรอืยบัยั %งการกระทําขององค์การที6ขดัต่อวตัถุประสงค์ของการจดัตั %งองคก์าร นโยบาย
ของรฐับาล มติคณะรฐัมนตรแีละมติของคณะกรรมการแห่งชาติ ตลอดจนสั 6งสอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิเกี6ยวกบัการดาํเนินการขององคก์ารได ้

 

หมวด ๗ 

การพจิารณาใหค้าํรบัรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพฒันาที6สะอาด 

   
 

มาตรา ๔๑  โครงการที6คณะกรรมการจะพจิารณาใหค้าํรบัรองตอ้งเป็นโครงการ
ที6มีความเหมาะสมและมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ6งแวดล้อม ตลอดจน 
ต้องเป็นโครงการที6ส่งผลให้เกดิการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในประเทศ และ
สง่เสรมิการพฒันาของประเทศอย่างยั 6งยนื  ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๔๒  ผูใ้ดประสงคข์อคํารบัรอง ใหย้ื6นคําขอต่อองคก์าร ตามหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

ในการยื6นขอคํารบัรอง ผู้ยื6นคําขอจะต้องเสนอรายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ6งแวดล้อมเบื%องต้นมาพร้อมกับคําขอ และหากเป็นโครงการที6เข้าข่ายจะต้องม ี
การวเิคราะห์ผลกระทบสิ6งแวดลอ้มตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิ6งแวดลอ้มแห่งชาต ิผูย้ื6นคําขอจะต้องเสนอรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ6งแวดลอ้ม 
ที6ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ6งแวดลอ้ม
มาพรอ้มกบัคาํขอดว้ย 

 

มาตรา ๔๓  ใหอ้งคก์ารพจิารณาคาํขอและเอกสารที6เกี6ยวขอ้ง หากเหน็ว่าคาํขอ
ไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด ใหอ้งคก์ารแจง้ใหผู้ย้ ื6นคาํขอ
ทราบภายในกาํหนดเวลาตามที6คณะกรรมการกาํหนด 

ในกรณีที6องคก์ารเหน็ว่าคาํขอและเอกสารที6เกี6ยวขอ้งที6เสนอมาถูกตอ้งครบถว้น
หรอืไดม้กีารแกไ้ขเพิ6มเตมิใหถู้กตอ้งครบถว้นแลว้ ใหอ้งคก์ารเสนอคาํขอไปยงัหน่วยงาน
ที6เกี6ยวขอ้งภายในกาํหนดเวลาตามที6คณะกรรมการกาํหนด เพื6อใหค้วามเหน็ 

 

มาตรา ๔๔  ใหห้น่วยงานที6เกี6ยวขอ้งพจิารณาว่าขอ้เสนอโครงการขดัหรอืแยง้
กับกฎหมายที6อยู่ในความรบัผิดชอบหรือไม่ และเสนอความเห็นกลับมายังองค์การ
ภายในกาํหนดเวลาตามที6คณะกรรมการกาํหนด 

เมื6อพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ6ง ให้องค์การพิจารณาคําขอและเอกสาร 
ที6เกี6ยวขอ้งรวมถงึความเหน็ของหน่วยงานที6เกี6ยวขอ้งเท่าที6ไดร้บัคนืมาแลว้ เสนอความเหน็
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 ๑๐๘

ต่อคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามที6คณะกรรมการกําหนดว่าควรจะใหค้ํารบัรอง
หรอืไม่ใหค้าํรบัรอง 

 

มาตรา ๔๕  ให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะให้หรอืไม่ให้คํารบัรองโครงการ
ตามขอ้เสนอใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดเวลาตามที6คณะกรรมการกาํหนด นับแต่วนัที6ไดร้บั 
คาํขอพรอ้มทั %งรายงานความเหน็ขององคก์าร 

เมื6อคณะกรรมการมผีลการพจิารณาเป็นประการใดแลว้ ใหแ้จง้ผลใหผู้ย้ ื6นคาํขอ
ทราบภายในกาํหนดเวลาตามที6คณะกรรมการกาํหนด 

ในกรณีที6คณะกรรมการให้คํารับรองโครงการใดแล้ว ให้องค์การแจ้งต่อ 
ผูม้อีํานาจหน้าที6ในการออกหนังสอืใหค้ํารบัรอง เพื6อดําเนินการออกหนังสอืใหค้ํารบัรอง
แก่ผูย้ื6นคาํขอต่อไป และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการแห่งชาตเิพื6อทราบ 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๖  ในวาระเริ6มแรก ใหม้คีณะกรรมการองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ6งแวดลอ้ม เป็นประธานกรรมการ  
ผูแ้ทนกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน ผูแ้ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี6คน  
ซึ6งรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผูซ้ึ6งมคีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์สงูเป็นที6ประจกัษ์
ในดา้นการบรหิารธุรกจิ ดา้นพลงังาน ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและดา้นการสง่เสรมิ
และรกัษาคุณภาพสิ6งแวดล้อม เป็นกรรมการ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ6งแวดลอ้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
คณะกรรมการสิ6งแวดลอ้มแห่งชาต ิเป็นผูช้่วยเลขานุการ  ทั %งนี% ใหป้ฏบิตัหิน้าที6ไปจนกว่า
จะมคีณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี% ซึ6งต้องไม่เกนิหนึ6งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัที6
พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๗  ใหค้ณะกรรมการชั 6วคราวตามมาตรา ๔๖ แต่งตั %งคณะกรรมการสรรหา
จาํนวนเจด็คน ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการสรรหา ซึ6งแต่งตั %งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร 
มคีวามเป็นกลางทางการเมอืง และมใิช่ขา้ราชการหรอืผู้ปฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั 
ที6มตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํ 
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(๒) กรรมการสรรหาโดยตาํแหน่ง จาํนวนสามคน ซึ6งแต่งตั %งจากผูด้าํรงตําแหน่ง
ในส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ หรอืหน่วยงานอื6นใดของรฐัที6เกี6ยวข้องกบัการดําเนินงาน 
ขององคก์าร 

(๓) กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ6งแต่งตั %งจากผูท้รงคุณวุฒิ
ด้านที6เกี6ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์การ และมีความเป็นกลางทางการเมือง  
โดยในจาํนวนนี%ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒุซิึ6งมใิชข่า้ราชการหรอืผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั
ที6มตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํร่วมอยู่ดว้ยจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ6งคน 

ใหค้ณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ6งมอีํานาจหน้าที6สรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดแรก และดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื6อพิจารณา 
และแต่งตั %งใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

ให้เลขาธกิารสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม
แต่งตั %งเจา้หน้าที6เป็นเลขานุการและผูช้่วยเลขานุการตามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๔๘  ให้เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ6งแวดลอ้ม ทําหน้าที6ผูอ้าํนวยการ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการสิ6งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ทําหน้าที6รองผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที6สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ6งแวดล้อม ทําหน้าที6เจ้าหน้าที6ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั %ง
ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี%ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที6 
พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สรุยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื โดยที6ปัจจุบนัปัญหา
สภาวการณ์โลกร้อนและการเปลี6ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงและ 
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ%น โดยส่วนหนึ6งเป็นผลสบืเนื6องมาจากการปลดปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก การปรบัตวัต่อผลกระทบและการลดก๊าซเรอืนกระจกจงึเป็นเรื6องจาํเป็น
ของประเทศ  ดังนั %น เพื6อให้การดําเนินโครงการที6จะนําไปสู่การลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกและโครงการตามกลไกการพฒันาที6สะอาดบรรลุผลตามความมุ่งหมาย
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนและ 
ภาคส่วนที6เกี6ยวข้องให้ดําเนินโครงการที6มสี่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
รกัษาคุณภาพสิ6งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิซึ6งจะช่วยส่งเสรมิการพฒันาประเทศ
อย่างยั 6งยนื สมควรจดัตั %งองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกขึ%นเป็นองคก์ารมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน เพื6อให้การบริหารจัดการโครงการดังกล่าว 
มคีวามเป็นเอกภาพและคล่องตวัในการดําเนินงาน รวมทั %งเป็นศูนยก์ลางในการประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครฐั ภาคเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ  จึงจําเป็นต้อง 
ตราพระราชกฤษฎกีานี% 
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พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที6 ๖๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรจดัตั %งสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอนขึ%นเป็นองคก์ารมหาชน
ตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี%เรยีกว่า “พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวิจยั 
แสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

มาตรา ๒๗๐  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“เครื6องกําเนิดแสงซินโครตรอน” หมายความว่า เครื6องเร่งอนุภาคที6มีประจุไฟฟ้า

ดว้ยแรงไฟฟ้าหรอืแม่เหลก็หรอืแรงอื6นใดให้มคีวามเรว็และพลงังานสงู เพื6อปลดปล่อย
พลงังานในรปูคลื6นแม่เหลก็ไฟฟ้า 

“แสงซนิโครตรอน” หมายความว่า คลื6นแม่เหลก็ไฟฟ้าที6ผลติไดจ้ากเครื6องกําเนิด
แสงซนิโครตรอน 

“วิจัย” หมายความว่า ศึกษา สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และพัฒนา 
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
                                                                                 

๗๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๑๐๐ ก/หน้า ๗/๑๙ กนัยายน ๒๕๕๑ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๒ 

“คณะกรรมการ”๗๑ หมายความว่า คณะกรรมการสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน 

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสถาบนั 

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6ของสถาบนั 

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งของสถาบนั 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีกัษาการ
ตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ให้จดัตั %งองคก์ารมหาชนขึ%นเรยีกว่า “สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “สซ.” และใหใ้ชช้ื6อเป็นภาษาองักฤษว่า “Synchrotron 
Light Research Institute (Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า “SLRI” 

 

มาตรา ๖  ให้สถาบนัมทีี6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในจงัหวดันครราชสมีา
หรอืในจงัหวดัอื6นตามที6รฐัมนตรปีระกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๗  ใหส้ถาบนัมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี% 
(๑) วจิยัเกี6ยวกบัแสงซนิโครตรอน และการใชป้ระโยชน์จากแสงซนิโครตรอน 

(๒) ใหบ้รกิารแสงซนิโครตรอน และเทคโนโลยดีา้นแสงซนิโครตรอน 

(๓) สง่เสรมิการถ่ายทอดและการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีา้นแสงซนิโครตรอน 

 

มาตรา ๘  เพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๗ ใหส้ถาบนัมอีาํนาจและหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั %งสทิธ ิหรอืทาํนิตกิรรมใด ๆ เกี6ยวกบัทรพัยส์นิ 

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื6นทั %งภาครัฐ 
และภาคเอกชนทั %งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที6เกี6ยวกับการดําเนินการ 
ตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

                                                                                 

๗๑ มาตรา ๓ นิยามคําว่า “คณะกรรมการ” แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั %ง
สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๓

(๔) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื6อสนบัสนุนการดาํเนินงานของสถาบนั 

(๕) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๖) กูย้มืเงนิเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๗) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการ 

(๘) ดําเนินการอื6นใดที6จําเป็นหรอืต่อเนื6องให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสถาบัน 
หรอืตามที6คณะกรรมการมอบหมาย 

การเขา้ร่วมทุนตาม (๕) หรอืการกู้ยืมเงนิตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินการของสถาบนั ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิหรอืทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๔๐ 

(๒) เงนิที6รฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 

(๓) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๔) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชน หรอืองค์กรอื6น รวมทั %งจากต่างประเทศหรอื
องคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดาํเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสถาบนั 

การรบัเงนิหรอืทรพัย์สนิตาม (๔) จะต้องไม่กระทําในลกัษณะที6ทําให้สถาบนั
ขาดความเป็นอสิระหรอืความเป็นกลาง 

 

มาตรา ๑๐  บรรดารายไดข้องสถาบนัไม่เป็นรายไดท้ี6ต้องนําสง่กระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 

มาตรา ๑๑  ให้อสงัหาริมทรพัย์ซึ6งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื%อด้วยเงิน
รายไดข้องสถาบนัเป็นกรรมสทิธิ dของสถาบนั 

ให้สถาบนัมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่าย และจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของสถาบนั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๔

มาตรา ๑๒  การใช้จ่ายเงนิของสถาบนั ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสถาบัน
โดยเฉพาะ 

การเกบ็รกัษาและเบกิจา่ยเงนิของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๓๗๒  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6 ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้มคีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ
และประสบการณ์สงูทางดา้นวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์เทคโนโลย ีหรอืวทิยาการอื6น 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสองคน ได้แก่ ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีละอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจํานวนไม่เกนิเจด็คน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจาก 
ผู้มีความรู้ ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที6ประจักษ์ในด้านวิทยาศาสตร ์
วศิวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี การบรหิารจดัการ หรอืวทิยาการอื6นที6เกี6ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกจิการของสถาบนั 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งเจา้หน้าที6เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ6งหนึ6ง ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ6งมีตําแหน่ง 
หรอืเงนิเดอืนประจํา พนกังานหรอืลูกจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ6น เวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื6 อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั %งเป็น 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั %งการสรรหาประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื6อดํารงตําแหน่งแทนที6ผู้ที6พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  
ให้เป็นไปตามระเบยีบที6รฐัมนตรกีําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการซึ6งสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑก์ลางที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

                                                                                 

๗๒ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๕ 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ6นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิ6น กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบัน หรือที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ 
ซึ6งมสีญัญาจา้งกบัสถาบนั 

ความใน (๑) มใิห้ใชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบนัจําเป็นต้อง
แต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืมคุีณสมบตัดิเีด่นอนัเหมาะสมกบักจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบันจะต้องไม่ เป็น 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการที6กระทาํกบัสถาบนัหรอืในกจิการที6เป็นการแขง่ขนักบักจิการของ
สถาบนั  ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผู้ซึ6งคณะกรรมการมอบหมาย
ใหเ้ป็นประธานกรรมการ หรอืกรรมการในนิตบิุคคลซึ6งสถาบนัเขา้ร่วมทุน 

 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตาํแหน่ง
คราวละสี6ปี 

เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มีการแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ%นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินกิจการต่อไป
จนกว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  
อาจไดร้บัแต่งตั %งอกีไดแ้ต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๖ 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 
หรอืกระทาํการอนัมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ 

 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที6ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ หรอืในกรณีที6คณะรฐัมนตรีแต่งตั %งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ6มขึ%น 
ในระหว่างที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งแต่งตั %งไวแ้ล้วยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่างหรอืเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพิ6มขึ%น อยู่ในตําแหน่งเท่ากบั
วาระที6เหลอือยู่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดแ้ต่งตั %งไวแ้ลว้ 

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั %งหมดที6มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหนึ6ง และในกรณีที6ประธานกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระใหก้รรมการที6เหลอืเลอืกผูท้ี6ทาํหน้าที6ประธานกรรมการเป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๙๗๓  คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที6ควบคุมดูแลโดยทั 6วไปซึ6งกจิการ
และการดําเนินการของสถาบนัเพื6อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี6กําหนดไว ้อาํนาจหน้าที6
เช่นว่านี%ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการดําเนินงาน
ของสถาบนั 

(๒) อนุมัติงบประมาณประจําปี งบการเงิน แผนการลงทุน และการดําเนิน
โครงการตามที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๓) ออกระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ หรอืข้อกําหนดเกี6ยวกบัสถาบนัในเรื6อง
ดงัต่อไปนี% 

(ก) การบริหารงานทั 6วไป การจดัแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที6ของ 
สว่นงานดงักล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง 
และเงนิอื6นของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ค) การกาํหนดประมวลจรยิธรรมในการปฏบิตังิานของกรรมการ ผูอ้าํนวยการ 
เจา้หน้าที6 และลกูจา้ง 

                                                                                 

๗๓ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๗

(ง) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การประเมนิผลงาน การถอดถอน 
วนิัย และการลงโทษทางวนิัย การออกจากตําแหน่ง การรอ้งทุกขแ์ละการอุทธรณ์การ
ลงโทษของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง รวมทั %งหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(จ) การบรหิารและการจดัการการเงนิ การพสัดุ และทรพัยส์นิของสถาบนั 
รวมทั %งการบญัชแีละการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(ฉ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื6นแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ช) การแต่งตั %งและอาํนาจหน้าที6ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ซ) การกําหนดขอบเขตเกี6ยวกับการปฏิบัติหน้าที6ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน 

(ฌ) การกําหนดเครื6องแบบผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที6 และลูกจ้าง และ
เครื6องหมายของสถาบนั 

(ญ) การสรรหา การแต่งตั %ง และการถอดถอนผูอ้าํนวยการ การปฏบิตังิาน
ของผูอ้าํนวยการ การรกัษาการแทนและการมอบใหผู้อ้ื6นปฏบิตังิานแทน 

(๔) ให้ความเห็นชอบในการกําหนดค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน  
และค่าบรกิารการดาํเนินกจิการของสถาบนั 

(๕) เสนอรายงานประจําปีและความเห็นต่อรฐัมนตรเีพื6อปฏบิตัิการให้เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎกีานี% 

(๖) กระทาํการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๗) ปฏิบัติหน้าที6อื6นตามที6บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี%หรือตามที6
คณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

ระเบยีบเกี6ยวกบัการจําหน่ายทรพัย์สนิจากบญัชเีป็นสูญตาม (๓) (จ) ต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๑๙/๑๗๔  ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบนั ให้คณะกรรมการ
พจิารณากําหนดแนวทางการปฏบิตังิานของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
บรหิารกจิการบา้นเมอืงที6ดซีึ6งต้องเป็นไปเพื6อประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิ d
ต่อภารกจิ ความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิ ความซื6อสตัยส์จุรติ การลดขั %นตอน
การปฏบิตัิงาน การกระจายอํานาจการตดัสนิใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 

                                                                                 

๗๔ มาตรา ๑๙/๑ เพิ6มโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๘ 

มาตรา ๒๐  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการนั %น 
แจง้ใหท้ี6ประชุมทราบและใหท้ี6ประชุมพจิารณาว่ากรรมการผูน้ั %นสมควรจะอยู่ในที6ประชุม
และมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้เีสยีงหนึ6ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มขึ%นอกีเสยีงหนึ6ง
เป็นเสยีงชี%ขาด 

 

มาตรา ๒๑๗๕  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั %งผูท้รงคุณวุฒซิึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ
เป็นที6ปรึกษาของคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั %งคณะกรรมการตรวจสอบตาม 
มาตรา ๑๙ (๓) (ช) และคณะอนุกรรมการ เพื6อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ6ง
ตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

ที6ปรกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะตอ้ง
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในกิจการที6กระทํากบัสถาบนั หรอืในกจิการที6เป็นการแข่งขนักบั
กจิการของสถาบนั  ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูซ้ึ6งคณะกรรมการ
มอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรอืผูแ้ทนของสถาบนัในการเขา้ร่วมทุน
กบันิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕) 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ให้นําบทบญัญัติ
มาตรา ๒๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๒๗๖  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรึกษาคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 
ไดร้บัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

                                                                                 

๗๕ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗๖ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๑๙

มาตรา ๒๓๗๗  ให้สถาบันมีผู้อํานวยการคนหนึ6ง เป็นผู้บริหารกิจการของ
สถาบนัภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

การสรรหาผู้อํานวยการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ6งต้อง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ลางที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

ในกรณีที6ไม่มผีูด้าํรงตําแหน่งผูอ้ํานวยการหรอืผูอ้าํนวยการไม่อาจปฏบิตัหิน้าที6ได ้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอาวุโสตามลําดบัรกัษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการหรอืม ี
แต่ไม่อาจปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตั %งกรรมการหรอืผูป้ฏบิตังิานของสถาบนั
คนหนึ6งเป็นผูร้กัษาการแทน 

 

มาตรา ๒๓/๑๗๘  ในการแต่งตั %งผูอ้ํานวยการต้องดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที6มีเหตุต้องแต่งตั %งผู้อํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเป็นให้
คณะกรรมการขยายระยะเวลาไดอ้กีไม่เกนิหกสบิวนั หากดําเนินการไม่แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว ให้คณะกรรมการรายงานผลให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องคก์ารมหาชนเพื6อรายงานคณะรฐัมนตรเีพื6อพจิารณา 

 

มาตรา ๒๔๗๙  ผู้อํานวยการต้องเป็นบุคคลซึ6งมีความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบันตามที6กําหนดไว้ในวัตถุประสงค ์
และอํานาจหน้าที6ของสถาบนั สามารถทํางานให้แก่สถาบนัได้เต็มเวลา รวมทั %งต้องมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชนดว้ย 

 

มาตรา ๒๕  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %ง
อกีไดแ้ต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

                                                                                 

๗๗ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗๘ มาตรา ๒๓/๑ เพิ6มโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบันวิจัยแสงซิน โครตรอน  
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗๙ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๐

มาตรา ๒๖  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตาํแหน่ง
เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๖) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๔ 

มตขิองคณะกรรมการใหผู้อ้าํนวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการเท่าที6มีอยู่โดยไม่นับรวม
ผูอ้าํนวยการ 

การขาดคุณสมบตัเิพราะมอีายุเกนิหกสบิหา้ปีบรบิูรณ์ ใหถ้อืว่าเป็นการพน้จาก
ตําแหน่งตามกาํหนดเวลาในสญัญาจา้ง๘๐ 

 

มาตรา ๒๗๘๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๕ วรรคสอง ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที6
บรหิารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ของสถาบนั ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนด นโยบาย มต ิและประกาศของคณะกรรมการ และให้ผูอ้ํานวยการ
เป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หน้าที6และลกูจา้งทุกตําแหน่ง รวมทั %งใหม้หีน้าที6 ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการเพื6อให้การ
ดาํเนินงานของสถาบนับรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบนั 
รวมทั %งรายงานการเงนิและการบญัช ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของปี
ต่อไปต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 

(๓) เสนอความเหน็เกี6ยวกบัการปรบัปรุงกจิการและการดําเนินงานของสถาบนั
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสถาบนัต่อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสถาบนั 

 
                                                                                 

๘๐ มาตรา ๒๖ วรรคสาม เพิ6มโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘๑ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๑ 

มาตรา ๒๘  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี%  ตามข้อบังคับ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๒) วางระเบียบเกี6ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไม่ขดัหรือแย้งกับ
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มต ิหรอืประกาศที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๙  ในกจิการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้ํานวยการเป็นผูแ้ทนของ
สถาบนั  เพื6อการนี% ผู้อาํนวยการจะมอบอํานาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด ้
แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๐  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๔ 

ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๑  ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัมสีามประเภท คอื 

(๑) เจา้หน้าที6หรอืลูกจ้าง ไดแ้ก่ ผู้ซึ6งปฏบิตังิานโดยไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง
จากงบประมาณของสถาบนั 

(๒) ที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญ ไดแ้ก่ ผูซ้ึ6งสถาบนัจา้งใหป้ฏบิตัหิน้าที6เป็นที6ปรกึษา
หรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งมาปฏบิตังิานของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวตามมาตรา ๓๔ 

 

มาตรา ๓๒๘๒  เจา้หน้าที6ตอ้งมคุีณวุฒหิรอืประสบการณ์เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์
และอํานาจหน้าที6ของสถาบนั สามารถทํางานให้แก่สถาบนัได้เต็มเวลา รวมทั %งต้องมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชนดว้ย 

 

มาตรา ๓๓  เจา้หน้าที6พน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

                                                                                 

๘๒ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๒

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๒ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

การขาดคุณสมบตัิเพราะมีอายุเกินหกสบิปีบรบิูรณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตําแหน่งตามกาํหนดเวลาในสญัญาจา้ง๘๓ 

 

มาตรา ๓๔๘๔  เพื6อประโยชน์ในการบรหิารงานของสถาบนั รฐัมนตรอีาจขอให้
ขา้ราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรอืผู้ปฏิบตัิงานอื6นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการ 
สว่นภูมภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ6น รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั 
มาปฏิบตัิงานเป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างในสถาบนัเป็นการชั 6วคราวได้  ทั %งนี% เมื6อได้รบั
อนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของผูน้ั %น และมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ขา้ราชการ พนักงาน เจา้หน้าที6 หรอืผูป้ฏบิตังิานอื6นตามวรรคหนึ6งไดร้บัอนุมตั ิ
ให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างในสถาบัน ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาต 
ให้ออกจากราชการหรอืออกจากงานไปปฏบิตัิงานใด ๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที6 
มาปฏิบตัิงานในสถาบนั สําหรบัการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรอืประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื6นทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว 
แลว้แต่กรณี 

เมื6อสิ%นสดุระยะเวลาที6ไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานในสถาบนั ใหเ้จา้หน้าที6ของรฐั
ตามวรรคหนึ6ง มีสิทธิได้รบัการบรรจุและแต่งตั %งให้ดํารงตําแหน่งและรบัเงินเดือนใน 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมในระดับตําแหน่งที6ไม่ตํ6ากว่าระดบัตําแหน่งเดิมตาม
ขอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

 

                                                                                 

๘๓ มาตรา ๓๓ วรรคสอง เพิ6มโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘๔ วธิกีารได้มาซึ6งผู้อํานวยการตามมาตรา ๒๓ นั %น มาจากการสรรหาของคณะกรรมการ
บรหิารสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน ซึ6งแตกต่างจากกรณีตามมาตรา ๓๔ ที6รฐัมนตรอีาจขอให้ขา้ราชการ 
พนกังาน เจา้หน้าที6 หรอืผูป้ฏบิตังิานอื6นจากหน่วยงานอื6นของรฐัมาปฎบิตังิานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง
ของสถาบนัฯ ได ้ซึ6งมใิช่ลกัษณะของการสรรหา จงึไม่อาจนําหลกัเกณฑ์ตามมาตรา ๓๔ มาใช้บงัคบั 
กบัผูด้าํรงตําแหน่งผูอ้ํานวยการได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๑๘๒/๒๕๕๒) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๓ 

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๕๘๕  การบญัชขีองสถาบนั ให้จดัทําตามหลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการ
กําหนด ซึ6งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และต้องจดัให้มีการตรวจสอบภายใน
เกี6ยวกบัการเงนิ การบญัช ีและการพสัดุของสถาบนั ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบ 
ใหค้ณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของสถาบนัทาํหน้าที6เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและใหร้บัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตามระเบยีบที6คณะกรรมการกาํหนด 

ในการแต่งตั %ง โยกย้าย เลื6อนเงินเดือน เลื6อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัย 
ของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกนั 
แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบก่อนจงึดาํเนินการได ้

 

มาตรา ๓๖  ใหส้ถาบนัจดัทํางบดุล งบการเงนิ และบญัชทีําการส่งผู้สอบบญัช ี
ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัช ี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็น 
เป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผล 
ตามเป้าหมายเพยีงใด แลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื6อการนี% ใหผู้ส้อบบญัชมีอีาํนาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัช ีและเอกสารหลกัฐาน
ต่าง ๆ ของสถาบัน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6และลูกจ้าง  
หรอืบุคคลอื6น และเรยีกให้ส่งสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของสถาบนั 
เป็นการเพิ6มเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๓๗  ใหส้ถาบนัทํารายงานประจําปีเสนอรฐัมนตร ีรายงานนี%ใหก้ล่าวถงึ
ผลงานของสถาบันในปีที6ล่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั %งรายงานของผู้สอบบัญช ี
รวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที6จะจดัทํา 
ในภายหน้า 

                                                                                 

๘๕ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๔

มาตรา ๓๘๘๖  (ยกเลกิ) 

 

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๓๙๘๗  ให้รฐัมนตรีมีอํานาจหน้าที6กํากับดูแลการดําเนินกิจการของ
สถาบนัให้เป็นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการจดัตั %งสถาบนั 
นโยบายของรัฐบาล และมติของคณะรฐัมนตรี ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
ที6เกี6ยวขอ้งกบัสถาบนั  เพื6อการนี% ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจสั 6งใหส้ถาบนัชี%แจง แสดงความคดิเหน็ 
ทาํรายงาน หรอืยบัยั %งการกระทําของสถาบนัที6ขดัต่อกฎหมาย วตัถุประสงคข์องการจดัตั %ง
สถาบนั นโยบายของรฐับาล มติของคณะรฐัมนตร ียุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิราชการ 
ที6เกี6ยวข้องกับสถาบัน ตลอดจนสั 6งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี6ยวกับการดําเนินการ 
ของสถาบนัได ้

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๐  เมื6อพระราชกฤษฎกีานี%มผีลใชบ้งัคบั ใหร้ฐัมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัิองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตั ิ
ให้มีการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี%  และเงินงบประมาณของสํานักงาน
ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเฉพาะในส่วนที6เกี6ยวกบัศูนยป์ฏบิตัิการวจิยั
เครื6องกําเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที6มีอยู่ 
ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบัไปเป็นของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ6มแรก ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการวิจัย 
เครื6องกําเนิดแสงซนิโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึ6งดํารง
ตําแหน่งอยู่ ในวันที6พระราชกฤษฎีกานี% ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที6คณะกรรมการตาม 
พระราชกฤษฎกีานี%ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตั %งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
ซึ6งต้องไม่เกนิหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันับแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั และปฏบิตัหิน้าที6
                                                                                 

๘๖ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบันวิจัยแสงซิน โครตรอน  
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘๗ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๕ 

ต่าง ๆ เท่าที6จําเป็นเกี6ยวกับการดําเนินงานของสถาบันจนกว่าจะมีคณะกรรมการ 
ตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๒  ให้ผู้ปฏบิตัิหน้าที6ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบตัิการวิจยัเครื6องกําเนิด
แสงซินโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึ6งดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบัปฏบิตัิหน้าที6ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะไดม้กีารแต่งตั %งผูอ้าํนวยการตามพระราชกฤษฎกีานี% ซึ6งตอ้งไม่เกนิ
หนึ6งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๓  การเปลี6ยนพนักงานหรือลูกจ้างของศูนย์ปฏิบัติการวิจัย 
เครื6องกําเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ไปเป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างของสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอนตามพระราชกฤษฎีกานี%  
ใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

พนกังานหรอืลูกจา้งของศนูยป์ฏบิตักิารวจิยัเครื6องกําเนิดแสงซนิโครตรอนแห่งชาติ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ6งประสงค์จะเปลี6ยนไปเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง
ของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี% ตอ้งผ่านการคดัเลอืกและประเมนิผลตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ กาํหนด 

การบรรจุหรอืแต่งตั %งพนักงานหรอืลูกจา้งตามวรรคหนึ6งใหด้ํารงตําแหน่งใด ๆ 
ในสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้เป็นไปตามอัตรากําลัง คุณสมบัติ และอัตรา
เงนิเดอืนตามที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑ กําหนด ซึ6งจะต้องพจิารณาให้สอดคลอ้ง
กบัโครงสรา้งและอตัรากําลงัของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี%จะมขีึ%นดว้ย และจะต้อง
ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื6น  
ซึ6งรวมกนัแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าที6พนกังานหรอืลกูจา้งผูน้ั %นไดร้บัอยู่เดมิ 

การเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% 
ไม่ถอืเป็นการออกจากงานเพราะสงักดัเดมิเลกิจา้ง 

การบรรจุและแต่งตั %งผูท้ี6ผ่านการคดัเลอืกและประเมนิผลตามวรรคหนึ6งใหม้ผีล
ในวนัที6คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารดาํเนินการตามมาตรา ๔๐ 

 

มาตรา ๔๔  ในระหว่างที6ยงัไมม่รีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดของ
สถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้นําระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนดของ
ศูนย์ปฏบิตัิการวจิยัเครื6องกําเนิดแสงซนิโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ในส่วนที6เกี6ยวกับการปฏิบัติงานตามขอบวตัถุประสงค์หรอือํานาจหน้าที6 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๖

ที6จะเป็นของสถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี%ที6ใช้อยู่ในวนัก่อนวนัที6พระราชกฤษฎีกานี% 
ใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

สมคัร  สนุทรเวช 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยที6การผลิต 
แสงซนิโครตรอนและแสงซนิโครตรอนเป็นประโยชน์ยิ6งต่องานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร ์
สามารถนํามาใชเ้ป็นเครื6องมอืสาํคญัเพื6อรองรบัการวจิยัที6มผีลต่อการพฒันาอุตสาหกรรม
อย่างกว้างขวาง และได้มกีารจดัตั %งศูนย์ปฏบิตัิการวจิยัเครื6องกําเนิดแสงซนิโครตรอน
แห่งชาติเมื6อ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื6อยกระดับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยในส่วนนี% ให้ทัดเทียมอารยประเทศ  ดังนั %น เพื6 อให ้
การดาํเนินการตามวตัถุประสงคด์งักล่าวเป็นไปอย่างอสิระ คล่องตวั และมปีระสทิธภิาพ 
สมควรจดัตั %งสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอนขึ%นเป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องคก์ารมหาชน  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 
 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ฉบับที6 ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๐๘๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๗  ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการบรหิารสถาบนัตามมาตรา ๑๓ (๓) 
แห่งพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระและยังคงอยู่ในตําแหน่งตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาดงักล่าวอยู่ในวนัก่อนวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั เป็นประธาน
กรรมการและกรรมการสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ6งแกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชกฤษฎกีานี%อยู่ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั %งประธานกรรมการและกรรมการสถาบนัขึ%นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกา
จดัตั %งสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ6งแกไ้ขเพิ6มเตมิโดย
พระราชกฤษฎกีานี% 

ในกรณีที6ประธานกรรมการและกรรมการบรหิารสถาบนัตามมาตรา ๑๓ (๓) 
แห่งพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ครบวาระการดํารงตําแหน่งและได้มกีารแต่งตั %งประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร
สถาบนัตามมาตรา ๑๓ (๓) โดยสอดคลอ้งกบัมาตรา ๑๓ วรรคสาม แห่งพระราชกฤษฎีกา
จดัตั %งสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ6งแกไ้ขเพิ6มเตมิโดย
พระราชกฤษฎกีานี%แลว้ก่อนวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%มผีลใชบ้งัคบั ใหป้ระธานกรรมการ
                                                                                 

๘๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที6 ๑๐๘ ก/หน้า ๗/๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๘

และกรรมการบริหารสถาบันตามมาตรา ๑๓ (๓) ซึ6งแต่งตั %งขึ%นใหม่นั %นเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ6งแกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชกฤษฎกีานี% อยู่ต่อไปจนกว่า
จะครบวาระการดาํรงตําแหน่ง 

 

มาตรา ๑๘  บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนด ประกาศ หรอืคําสั 6งใดที6อา้ง
ถึงคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั %ง
สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหถ้อืว่าระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ขอ้กําหนด ประกาศ หรอืคําสั 6งนั %นอ้างถึงคณะกรรมการสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน 
ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตั %งสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซึ6งแกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชกฤษฎกีานี% แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๙  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีกัษาการ
ตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื โดยที6เป็นการสมควร
แก้ไขเพิ6มเติมบทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน 
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ6งแก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์การมหาชน (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื6อให้
การบรหิารงานและการปฏบิตัภิารกจิของสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิ6งขึ%น  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๒๙

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที6 ๖๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรจดัตั %งสถาบันสารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตร 
ขึ%นเป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี% เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบัน
สารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

มาตรา ๒๘๙  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“สารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตร” หมายความว่า การนําขอ้มูลเกี6ยวกบั

ทรัพยากรนํ%าหรือการเกษตรมาผ่านกระบวนการการจัดการสารสนเทศ จนได้เป็น
ข่าวสารด้านทรพัยากรนํ%าหรอืการเกษตร ซึ6งอาจอยู่ในรูปขอ้ความ ตาราง กราฟ หรอื 
ภูมิสารสนเทศที6พรอ้มนํามาใช้ปฏิบตัิงานประกอบการตดัสนิใจ ประกอบการวางแผน
จดัการ และนํามาสรุปเป็นความรูไ้ด ้

“การจดัการสารสนเทศ” หมายความว่า การจดัขอ้มูลให้เป็นกลุ่มเชื6อมโยงกนั
เพื6อการวเิคราะหแ์ละประมวลผลจนไดเ้ป็นข่าวสารพรอ้มใชง้าน ซึ6งจาํเป็นต้องมกีารวจิยั

                                                                                 
๘๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๑๓๘ ก/หน้า ๒๕/๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 
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 ๑๓๐

และพฒันาเทคโนโลย ีกระบวนการ ประมวลผล วเิคราะหข์อ้มลู และแสดงผล เพื6อใหเ้กดิ
เป็นระบบใชจ้ดัการสารสนเทศ 

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ% าและการเกษตร 
(องคก์ารมหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศ
ทรพัยากรนํ%าและการเกษตร 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบรหิารสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ%า
และการเกษตร 

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสถาบนั 

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6สถาบนั 

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งสถาบนั 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีกัษาการ
ตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ใหจ้ดัตั %งองคก์ารมหาชนขึ%น เรยีกว่า “สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ%า
และการเกษตร (องคก์ารมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “สสนก.” และใหใ้ชช้ื6อเป็นภาษาองักฤษว่า 
“Hydro and Agro Informatics Institute” เรยีกโดยย่อว่า “HAII” 

 

มาตรา ๖  ให้สถาบันมีที6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

 

มาตรา ๗  ใหส้ถาบนัมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี% 
(๑) วจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั %งรวบรวมและวิเคราะห์

ขอ้มลูในดา้นการจดัการสารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตร 

(๒) นําเสนอผลการวิจยัและพัฒนาเพื6อให้องค์การต่าง ๆ นําไปใช้ประโยชน์ 
ในการเพิ6มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ%าและการเกษตร 

(๓) ส่งเสรมิความร่วมมอืทั %งในประเทศและต่างประเทศในการวจิยัและพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนดา้นการจดัการสารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตร 
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 ๑๓๑

(๔) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที6เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน 
ใหป้ระชาชนและชุมชนนําไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยสะดวกและเกดิประสทิธผิล 

 

มาตรา ๘  เพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๗ ใหส้ถาบนัมอีาํนาจและหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั %งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจน 
ทาํนิตกิรรมอื6นใด เพื6อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสถาบนั 

(๓) จดัใหม้หีรอืใหทุ้นเพื6อสนบัสนุนการดาํเนินงานของสถาบนั 

(๔) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๕) กูย้มืเงนิเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๖) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื6นทั %งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั %งในประเทศและต่างประเทศในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๗) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการ  ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๘) เป็นตวัแทน หรอืมอบหมาย หรอืว่าจา้งใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลอื6นประกอบ
กจิการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๙) ดาํเนินการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

การเขา้ร่วมทุนตาม (๔) และการกู้ยมืเงนิตาม (๕) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินกจิการของสถาบนั ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิหรอืทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๓๙ 

(๒) เงนิที6รฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 

(๓) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสม 

(๔) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรอืองค์กรอื6น 
รวมทั %งจากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดาํเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสถาบนั 
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 ๑๓๒ 

การรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิตาม (๔) จะตอ้งไมก่ระทาํใหส้ถาบนัขาดความเป็นอสิระ
หรอืความเป็นกลาง 

 

มาตรา ๑๐  บรรดารายไดข้องสถาบนัไม่เป็นรายไดท้ี6ต้องนําสง่กระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

ในกรณีที6มเีหตุจาํเป็นหรอืสมควร สถาบนัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายได้ของสถาบนัตามจํานวนที6เห็นสมควรส่งกระทรวงการคลงัเพื6อเป็นรายได้
ของแผ่นดนิ 

 

มาตรา ๑๑  ให้อสงัหาริมทรพัย์ซึ6งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื%อด้วยเงิน
รายไดข้องสถาบนัเป็นกรรมสทิธิ dของสถาบนั 

ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่ายและจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๒  การใช้จ่ายเงนิของสถาบนั ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสถาบัน
โดยเฉพาะ 

การเกบ็รกัษาและเบกิจ่ายเงนิของสถาบนั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตร” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้มคีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ 
และประสบการณ์สงูทางดา้นการบรหิาร หรอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื6อการจดัการ
สารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตร 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพื6อประสานงานโครงการอนัเนื6องมาจาก
พระราชดาํร ิและอธบิดกีรมชลประทาน 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวนหกคน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผูซ้ึ6งมคีวามรู ้
ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที6ประจกัษ์ในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอื
ดา้นการจดัการ หรอืสาขาอื6นที6เกี6ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสถาบนั 
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 ๑๓๓

โดยในจาํนวนนี%ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒุซิึ6งมใิชข่า้ราชการหรอืผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั
ร่วมอยู่ดว้ย 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสี6สบิปีบรบิรูณ์และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ 
ซึ6งมสีญัญาจา้งกบัสถาบนั 

(๖) ไม่เป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิ6นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ6น 
ผู้ดํารงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษาพรรคการเมอืง หรอื
เจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๗) ไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการที6กระทาํกบัสถาบนั หรอืในกจิการที6เป็นการแขง่ขนั
กบักิจการของสถาบนั หรอืขดัหรอืแย้งกบัวตัถุประสงค์ของสถาบนั ไม่ว่าโดยทางตรง
หรอืทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ6งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการหรอืผูแ้ทนของสถาบนัในการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๔) 

ความใน (๑) มใิห้ใชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบนัจําเป็นต้อง
แต่งตั %งตามขอ้ผกูพนั หรอืมคุีณสมบตัดิเีด่นอนัเหมาะสมกบักจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี6ปี 

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ
หรอืในกรณีที6คณะรฐัมนตรแีต่งตั %งกรรมการเพิ6มขึ%นในระหว่างที6กรรมการซึ6งแต่งตั %งไวแ้ลว้
ยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่างหรอืเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
เพิ6มขึ%นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที6เหลอือยู่ของกรรมการซึ6งไดแ้ต่งตั %งไวแ้ลว้ เวน้แต่วาระ
ที6เหลอือยู่ไม่ถงึเกา้สบิวนั จะไม่แต่งตั %งกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้
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 ๑๓๔

เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มีการแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ%นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒซิึ6งพน้จากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระอาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั %งหมดเท่าที6มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั %ง 
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง และในกรณีที6
ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที6เหลอืเลอืกกรรมการคนหนึ6ง 
ทาํหน้าที6ประธานกรรมการเป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ 

 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที6ควบคุมดแูลกจิการทั 6วไปของสถาบนั
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และโดยเฉพาะใหม้อีาํนาจหน้าที6 ดงัต่อไปนี% 

(๑) กาํหนดทศิทาง เป้าหมาย และนโยบายในการบรหิารงานของสถาบนั 

(๒) อนุมัติแผนงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณประจําปี 
ของสถาบนั 

(๓) ดูแลฐานะและความมั 6นคงทางการเงนิ ให้ความเห็นชอบรายงานการเงนิ 
พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์หรือข้อห้าม 
ทางการเงนิ 

(๔) กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื6อนไขการสนบัสนุนทางการเงนิในดา้นต่าง ๆ 
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 ๑๓๕ 

(๕) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจาก 
การบริหารจัดการตลอดจนเสนอต่อคณะรฐัมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื6อพิจารณาสั 6งการ 
ในกรณีมปัีญหาหรอือุปสรรคเกี6ยวกบัการประสานงานในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์
และอาํนาจหน้าที6ของสถาบนั 

(๖) ให้ความเห็นชอบการกําหนดค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน  
และค่าบรกิารต่าง ๆ ที6เกดิจากการดาํเนินงานของสถาบนั 

(๗) สรรหา แต่งตั %ง ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

(๘) ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด หรอืประกาศเกี6ยวกบัการบรหิารงานทั 6วไป
ของสถาบัน การจดัแบ่งส่วนงานของสถาบันและขอบเขตอํานาจหน้าที6ของส่วนงาน
ดงักล่าว การบริหารงานบุคคล เงนิเดือนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานของสถาบนั การเงิน  
การพสัดุและทรพัยส์นิ การงบประมาณ การบญัช ีการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 
การตรวจสอบภายใน การสรรหาหรอืคดัเลอืกผูอ้ํานวยการ การปฏบิตังิานของผูอ้ํานวยการ 
และการมอบใหผู้อ้ื6นรกัษาการแทนหรอืปฏบิตักิารแทนผูอ้าํนวยการ 

(๙) กระทําการอื6นใดที6จําเป็นเพื6อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6
ของสถาบนัหรอืที6คณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

ระเบยีบเกี6ยวกบัการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญูตาม (๘) ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั %น
แจง้ให้ที6ประชุมทราบ และให้ที6ประชุมพจิารณาว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูน้ั %น
สมควรจะอยู่ในที6ประชุมหรอืจะมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้หีนึ6งเสยีง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มขึ%นอกีเสยีงหนึ6ง
เป็นเสยีงชี%ขาด 
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 ๑๓๖ 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ
เป็นที6ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน  
เพื6อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ6งอย่างใดตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

ที6ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน จะต้องไม่เป็น 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการที6กระทาํกบัสถาบนัหรอืในกจิการที6เป็นการแขง่ขนักบักจิการของ
สถาบนั  ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ที6คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหเ้ป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรอืผูแ้ทนของสถาบนัในการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6น
ตามมาตรา ๘ (๔) 

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรกึษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการ และอนุกรรมการไดร้บัเบี%ยประชมุและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๒  ใหส้ถาบนัมผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

ในกรณี ที6 ไม่มีผู้อํ านวยการหรือผู้อํ านวยการไม่ อาจปฏิบัติห น้ าที6 ได ้ 
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหน้าที6แทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  
ใหค้ณะกรรมการแต่งตั %งกรรมการคนหนึ6งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที6แทน 

 

มาตรา ๒๓  ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบนัได้เต็มเวลา 
และตอ้งเป็นผูท้ี6มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสี6สบิปีบรบิูรณ์ และไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิูรณ์ในวนัที6ได้รบั
การแต่งตั %ง 

(๓) เป็นผูท้รงคุณวุฒซิึ6งมคีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกบั
กิจการของสถาบันตามที6กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗  
และมาตรา ๘ 

(๔) ไม่มลีกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) 
หรอื (๗) 

 

มาตรา ๒๔  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %ง
อกีไดแ้ต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 
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 ๑๓๗

มาตรา ๒๕  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตาํแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓ 

มตขิองคณะกรรมการใหผู้อ้าํนวยการออกจากตําแหน่งตาม (๓) ต้องประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการที6มอียู่โดยไม่นบัรวมผูอ้าํนวยการ 

 

มาตรา ๒๖  ผูอ้าํนวยการมหีน้าที6บรหิารกจิการของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของสถาบนั ระเบยีบ ข้อบงัคบั ขอ้กําหนด นโยบาย มติและประกาศของ
คณะกรรมการ และเป็นผู้บงัคบับญัชาเจ้าหน้าที6และลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ผู้ดํารง
ตําแหน่งผูต้รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทั %งใหม้หีน้าที6 ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมายและแผนงานต่อคณะกรรมการ เพื6อให้การดําเนินงาน 
ของสถาบนับรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบนั 
รวมทั %งรายงานการเงนิและบญัช ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 

(๓) เสนอความเหน็เกี6ยวกบัการปรบัปรุงกจิการและการดําเนินงานของสถาบนั
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคต่์อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๒๗  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) แต่งตั %งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็นผูช้่วยปฏบิตังิานของผูอ้าํนวยการตามที6ผูอ้าํนวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี%  ตามระเบียบ 
หรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๓) วางระเบียบเกี6ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไม่ข ัดหรือแย้ง 
กบักฎหมาย มติของคณะรฐัมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ นโยบาย  
หรอืมตขิองคณะกรรมการ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓๘ 

มาตรา ๒๘  ในกจิการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูแ้ทนของ
สถาบนั  เพื6อการนี% ผูอ้ํานวยการจะมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด ้
แต่ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

นิตกิรรมใดที6ผูอ้ํานวยการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากผูอ้าํนวยการกระทาํโดยฝ่าฝืน
ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนดย่อมไม่ผกูพนัสถาบนั เวน้แต่คณะกรรมการ
จะใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๔ 

ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๐  ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัมสีามประเภท คอื 

(๑) เจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ6งปฏิบัติงานโดยรบัเงนิเดือนหรอืค่าจ้าง 
จากงบประมาณของสถาบนั 

(๒) ที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญ ไดแ้ก่ ผูซ้ึ6งสถาบนัจา้งใหป้ฏบิตัหิน้าที6เป็นที6ปรกึษา
หรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งมาปฏบิตังิานในสถาบนัเป็นการชั 6วคราวตามมาตรา ๓๓ 

 

มาตรา ๓๑  เจา้หน้าที6ตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 
(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่สถาบนัไดเ้ตม็เวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6 
ของสถาบนั 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั หรอืพนกังานหรอืลกูจา้งของราชการสว่นทอ้งถิ6น 

(๖) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๖) หรอื (๗) 
ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้หน้าที6ชาวต่างประเทศซึ6งสถาบนัจําเป็นตอ้งจา้ง 

หรอืแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนั หรอืตามลกัษณะการดาํเนินงานของสถาบนั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๓๙

มาตรา ๓๒  เจา้หน้าที6พน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกไล่ออก หรือปลดออกเพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 

 

มาตรา ๓๓  เพื6อประโยชน์ในการบรหิารงานของสถาบนั รฐัมนตรอีาจขอให้
ขา้ราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรอืผู้ปฏิบตัิงานอื6นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการ 
สว่นภูมภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ6น รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั 
มาปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลกูจา้งสถาบนัเป็นการชั 6วคราวได ้ ทั %งนี% เมื6อไดร้บัอนุญาต
จากผูบ้งัคบับญัชา หรอืนายจา้งของผูน้ั %น และมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรอืผู้ปฏิบตัิงานอื6นใดซึ6งได้รบัอนุมตัิให้มา
ปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้งของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวตามวรรคหนึ6ง ใหถ้อืว่า
เป็นการไดร้บัอนุญาตใหอ้อกจากราชการหรอืออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้ับ
ระยะเวลาระหว่างที6มาปฏิบตัิงานในสถาบันสําหรบัการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานองเดยีวกนัเสมอืนอยู่ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลา
ดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื6อสิ%นสดุระยะเวลาที6ไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานในสถาบนั ใหเ้จา้หน้าที6ของรฐั
ตามวรรคหนึ6งมสีทิธไิดร้บัการบรรจุและแต่งตั %งใหด้าํรงตําแหน่งและรบัเงนิเดอืนในสว่นราชการ
หรอืหน่วยงานเดมิไม่ตํ6ากว่าตําแหน่งและเงนิเดอืนเดมิตามขอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

 

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๔  การบัญชีของสถาบัน ให้จัดทําตามหลักสากล ตามแบบและ
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด และตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัการเงนิ 
การบญัช ีและการพสัดุของสถาบนั ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบ 
อย่างน้อยปีละครั %ง 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๐ 

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของสถาบนัทาํหน้าที6เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และใหร้บัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๕  ใหส้ถาบนัจดัทํางบดุล งบการเงนิ และบญัชทีําการ ส่งผูส้อบบญัชี
ภายในหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชี
และประเมนิผลการใช้จ่ายเงนิและทรพัย์สนิของสถาบนั โดยให้แสดงความคดิเหน็เป็น 
ข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัดและได้ผลตาม
เป้าหมายเพยีงใด แลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื6อการนี% ให้ผู้สอบบญัชีมอีํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐาน
ต่าง ๆ ของสถาบนั สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6 และลูกจ้าง  
หรอืบุคคลอื6นและเรยีกให้ส่งสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของสถาบัน 
เป็นการเพิ6มเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๓๖  ให้สถาบนัทํารายงานประจําปีเสนอรฐัมนตรทีุกสิ%นปีงบประมาณ 
รายงานนี%ใหก้ล่าวถงึผลงานของสถาบนัในปีที6ล่วงมาแลว้ บญัชทีําการ พรอ้มทั %งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี รวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ  
และแผนงานที6จะจดัทาํในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๗  เพื6อประโยชน์ในการพัฒนาและปรบัปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัให้มีประสทิธภิาพ เกิดผลสมัฤทธิ d สร้างความรบัผิดชอบและความเชื6อถือ 
แก่สาธารณชนในกจิการของสถาบนั ตลอดจนตดิตามความกา้วหน้าและการตรวจสอบ
การดาํเนินงานของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์โครงการและแผนงานที6ไดจ้ดัทาํไว ้
ใหส้ถาบนัจดัใหม้กีารประเมนิผลการดาํเนินงานของสถาบนัตามระยะเวลาที6คณะกรรมการ
กาํหนด แต่ตอ้งไม่นานกว่าสามปี 

การประเมินผลตามวรรคหนึ6ง ให้จดัทําโดยสถาบัน หน่วยงาน องค์กรหรือ 
คณะบุคคลที6เป็นกลางและมีความเชี6ยวชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงาน 
โดยมกีารคดัเลอืกหรอืแต่งตั %งตามวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมนิผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6งจะต้องแสดงขอ้เทจ็จรงิใหป้รากฏ
ในดา้นประสทิธผิล ในดา้นประสทิธภิาพ และในดา้นการพฒันาองคก์ร และในรายละเอยีดอื6น
ตามที6คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ6มเตมิขึ%น 
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 ๑๔๑

ในกรณีที6มเีหตุจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารประเมนิ
เป็นครั %งคราวตามมาตรานี%ดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๓๘  ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจหน้าที6กาํกบัดูแลการดําเนินกจิการของสถาบนั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตั %งสถาบนั นโยบาย
ของรฐับาล และมติของคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบัสถาบนั  เพื6อการนี% ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจ 
สั 6งให้สถาบันชี%แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั %งการกระทําของสถาบัน 
ที6ขดัต่อวตัถุประสงคข์องการจดัตั %งสถาบนั นโยบายของรฐับาล หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรี
ที6เกี6ยวกบัสถาบนั ตลอดจนสั 6งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกี6ยวกบัการดาํเนินการของสถาบนัได ้

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๙  เมื6 อพระราชกฤษฎีกานี% มีผลใช้บังคับ  ให้ รัฐมนตรีเสนอ
คณะรฐัมนตรดีาํเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพื6 ออนุมัติให้มีการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี%  และเงินงบประมาณ 
ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีเฉพาะในส่วนของสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตรที6มอียู่ 
ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบัไปเป็นของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๐  ในวาระเริ6มแรกซึ6งยงัไม่มคีณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี% 
ใหค้ณะกรรมการสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตร ตามคาํสั 6งคณะกรรมการ
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที6 ๓/๒๕๔๗ เรื6อง แต่งตั %งคณะกรรมการ
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตร และคาํสั 6งคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที6 ๑/๒๕๔๘ เรื6อง แต่งตั %งคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศ
ทรพัยากรนํ%าและการเกษตร (เพิ6มเตมิ) ซึ6งดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี% 
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที6คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%ไปพลางก่อน จนกว่า 
จะมกีารแต่งตั %งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี%  ทั %งนี% ต้องไม่เกนิหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนั
นบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๒

มาตรา ๔๑  ใหผู้ป้ฏบิตัหิน้าที6ผูอ้าํนวยการสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ%าและ
การเกษตร สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั ปฏบิตัหิน้าที6ผูอ้าํนวยการไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมกีารแต่งตั %งผูอ้าํนวยการตามพระราชกฤษฎกีานี%  แต่ทั %งนี% ตอ้งไม่เกนิหนึ6งรอ้ย
แปดสบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๒  พนักงานและลูกจ้างของสถาบันสารสนเทศทรพัยากรนํ%าและ
การเกษตร สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีใดสมัครใจเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบัน ให้แจ้ง 
ความจํานงเป็นหนังสอืต่อผู้บงัคบับญัชาตามระเบียบที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ 
กําหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที6พระราชกฤษฎีกานี% ใช้บังคับ และต้องผ่าน 
การคัดเลือกหรือประเมินตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ 
กาํหนด 

การเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%  
ไม่ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะสถาบันสารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตร 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยเีลกิจา้ง 

การบรรจุและแต่งตั %งผูท้ี6ผ่านการคดัเลอืกหรอืประเมนิผลตามวรรคหนึ6ง ใหม้ผีล
ในวนัที6คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารดาํเนินการตามมาตรา ๓๙ 

 

มาตรา ๔๓  ให้ผู้ที6ได้รบัการบรรจุและแต่งตั %งเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างตาม
มาตรา ๔๒ ได้รบัเงนิเดอืน ค่าจ้าง หรอืค่าตอบแทนตามตําแหน่ง อตัราเงนิเดือนและ
ค่าจา้งตามที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กาํหนด รวมทั %งไดร้บัสวสัดกิารและประโยชน์
อย่างอื6น ซึ6งรวมกนัแล้วต้องไม่น้อยกว่าเงนิเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรอืสวสัดิการ 
และประโยชน์อย่างอื6นที6เจา้หน้าที6หรอืลกูจา้งผูน้ั %นเคยไดร้บัอยู่เดมิ 

 

มาตรา ๔๔  เพื6 อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณ 
สทิธิประโยชน์ตามข้อบังคบัของสถาบนั พนักงานหรอืลูกจ้างของสถาบนัสารสนเทศ
ทรพัยากรนํ%าและการเกษตร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยผีูใ้ดเปลี6ยนไปเป็นเจา้หน้าที6หรอืลกูจา้งของสถาบนั
ตามพระราชกฤษฎีกานี%  ประสงค์จะให้นับเวลาทํางานในขณะที6เป็นพนักงานหรือ 
ลูกจ้างต่อเนื6องกบัเวลาทํางานของเจา้หน้าที6หรอืลูกจ้างของสถาบนัให้มสีทิธกิระทําได ้ 
ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื6อนไขที6คณะกรรมการกาํหนด 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๓

มาตรา ๔๕  ในระหว่างที6ยงัไมม่รีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดของ
สถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้นําระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนดของ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ%าและการเกษตร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในสว่นที6เกี6ยวกบัการปฏบิตังิาน
ตามขอบวตัถุประสงค์หรอือํานาจหน้าที6ที6จะเป็นของสถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี% 
ที6ใชอ้ยู่ในวนัก่อนที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

สมชาย  วงศส์วสัดิ d 
นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื โดยที6ทรพัยากรนํ%า
และการเกษตรเป็นปัจจยัสําคญัต่อการดํารงชวีติของประชาชนและการพฒันาประเทศ 
แต่ปัจจุบนัประเทศไทยยงัประสบปัญหาภาวะภยัแลง้ นํ%าท่วม นํ%าเน่าเสยี รวมทั %งปัญหา
เกี6ยวกบัทรพัยากรนํ%าในด้านอื6น ๆ ส่งผลให้เกิดความเสยีหายในด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
และดา้นการเกษตร  ดงันั %น เพื6อใหก้ารจดัการขอ้มูลและการประสานงานของหน่วยงาน 
ที6เกี6ยวข้องในการจัดการทรัพยากรนํ% าและการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยนําเอาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลแลว้จดัการสารสนเทศ
เกี6ยวกับทรัพยากรนํ% าและการเกษตร เพื6 อให้แก้ไขปัญ หาด้านทรัพยากรนํ% า 
และการเกษตรได้ทันเหตุการณ์ เพิ6มประสิทธิภาพในการวิจยัและพัฒนาองค์ความรู้
เกี6ยวกบัทรพัยากรนํ%าและการเกษตร และเผยแพร่ความรูแ้ก่ชุมชน สมควรจดัตั %งสถาบนั
สารสนเทศทรพัยากรนํ%าและการเกษตรขึ%นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การมหาชน เพื6อให้การแก้ไขปัญหาและการดําเนินการดงักล่าวเป็นไปด้วยความ
คล่องตวั รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๕

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งสถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที6 ๖๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรจดัตั %งสถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาตขิึ%นเป็นองคก์ารมหาชน
ตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบันวิจยั
ดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

มาตรา ๒๙๐  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“ดาราศาสตร”์ หมายความว่า วทิยาศาสตรแ์ขนงหนึ6งที6ศกึษาเกี6ยวกบัดวงดาว

และสรรพสิ6งในเอกภพ 

“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบรหิารสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์
แห่งชาต ิ

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบรหิารสถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสถาบนั 

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6สถาบนั 

                                                                                 
๙๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๑๓๘ ก/หน้า ๔๑/๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๔๖

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งสถาบนั 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีกัษาการ
ตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ให้จดัตั %งองค์การมหาชนขึ%น เรยีกว่า “สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “สดร.” และให้ใช้ชื6อเป็นภาษาองักฤษว่า “National 
Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า 
“NARIT” 

 

มาตรา ๖  ให้สถาบันมีที6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  
หรอืในจงัหวดัอื6นตามที6รฐัมนตรปีระกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๗  ใหส้ถาบนัมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี% 
(๑) คน้ควา้ วจิยั และพฒันาดา้นดาราศาสตร ์

(๒) สรา้งเครอืขา่ยการวจิยัและวชิาการดา้นดาราศาสตรใ์นระดบัชาตแิละนานาชาติ
กบัสถาบนัต่าง ๆ ทั %งในประเทศและต่างประเทศ 

(๓) สง่เสรมิ สนบัสนุน และประสานความร่วมมอืดา้นดาราศาสตรก์บัหน่วยงานอื6น
ของรฐั สถาบนัการศกึษาอื6นที6เกี6ยวขอ้ง และภาคเอกชน ทั %งในประเทศและต่างประเทศ 

(๔) บรกิารถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นดาราศาสตร ์

 

มาตรา ๘  เพื6อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบนัมอีํานาจหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั %งสทิธ ิหรอืทาํนิตกิรรมทุกประเภทผกูพนัทรพัยส์นิ ตลอดจนทาํนิตกิรรม
อื6นใด เพื6อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสถาบนั 

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื6นทั %งภาครฐัและ
ภาคเอกชนทั %งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที6เกี6ยวกับการดําเนินการตาม
วตัถุประสงคข์องสถาบนั 
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 ๑๔๗ 

(๔) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื6อสนบัสนุนการดาํเนินงานของสถาบนั 

(๕) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๖) กูย้มืเงนิเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๗) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั  ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

(๘) ดาํเนินการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

การเขา้ร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงนิตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินกจิการของสถาบนั ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิและทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๓๙ 

(๒) เงนิที6รฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 

(๓) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสม 

(๔) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรอืองค์กรอื6น 
รวมทั %งจากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดาํเนินกจิการ 

(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสถาบนั 

การรบัเงนิหรอืทรพัย์สนิตาม (๔) จะต้องไม่กระทําในลกัษณะที6ทําให้สถาบนั
ขาดความเป็นอสิระหรอืความเป็นกลาง 

 

มาตรา ๑๐  บรรดารายไดข้องสถาบนัไม่เป็นรายไดท้ี6ต้องนําสง่กระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

ในกรณีที6มเีหตุจาํเป็นหรอืสมควร สถาบนัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายไดข้องสถาบนัในจาํนวนที6เหน็สมควรสง่กระทรวงการคลงัเพื6อเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

มาตรา ๑๑  ให้อสงัหาริมทรพัย์ซึ6งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื%อด้วยเงิน
รายไดข้องสถาบนัเป็นกรรมสทิธิ dของสถาบนั 

ให้สถาบนัมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่าย และจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของสถาบนั 
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 ๑๔๘

มาตรา ๑๒  การใช้จ่ายเงนิของสถาบนั ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสถาบัน
โดยเฉพาะ 

การเกบ็รกัษาและเบกิจ่ายเงนิของสถาบนั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร
สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต”ิ ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้มคีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ
และประสบการณ์สงูทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอืวทิยาการอื6น 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา และอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกนิหกคน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจาก 
ผู้มีความรู้ ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที6ประจกัษ์ในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือวิทยาการอื6นที6เกี6ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน  
โดยในจํานวนนี%ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒซิึ6งมใิช่ขา้ราชการหรอืผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั
ที6มตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํร่วมอยู่ดว้ยไม่น้อยกว่าสองคน 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งเจา้หน้าที6เป็นผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิ6นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ6น 
กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษาพรรคการเมอืง
หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 
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 ๑๔๙

(๖) ไม่เป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง หรอืที6ปรกึษาหรอืผู้เชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้ง
กบัสถาบนั 

(๗) ไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการที6กระทาํกบัสถาบนั หรอืในกจิการที6เป็นการแขง่ขนั
กบักิจการของสถาบนัหรอืขดัหรอืแย้งกบัวตัถุประสงค์ของสถาบนั ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ6งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการ หรอืผูแ้ทนของสถาบนัในการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕) 

ความใน (๑) มใิห้ใชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบนัจําเป็นต้อง
แต่งตั %งตามขอ้ผกูพนั หรอืมคุีณสมบตัดิเีด่นอนัเหมาะสมกบักจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสามปี 

เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มีการแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ%นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒซิึ6งพน้จากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
อาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่ง
ก่อนวาระหรอืในกรณีที6คณะรฐัมนตรแีต่งตั %งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพิ6มขึ%นในระหว่างที6
กรรมการซึ6งแต่งตั %งไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผูไ้ดร้บัแต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่าง
หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ6มขึ%นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที6เหลืออยู่ของ 
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดแ้ต่งตั %งไวแ้ลว้ เวน้แต่วาระที6เหลอือยู่
ไม่ถงึเกา้สบิวนัจะไม่แต่งตั %งประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้
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 ๑๕๐

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ 
ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทั %งหมดเท่าที6มอียู่จนกว่าจะมกีารแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ6ง และในกรณีที6ประธานกรรมการ 
พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที6 เหลือเลือกกรรมการคนหนึ6 งทําหน้าที6 
ประธานกรรมการเป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที6ควบคุมดแูลสถาบนัใหด้ําเนินกจิการ
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี6กาํหนดไว ้อาํนาจหน้าที6เช่นว่านี%ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการดําเนินงาน
ของสถาบนั 

(๒) อนุมตัแิผนการลงทุน แผนการเงนิ และงบประมาณประจาํปีของสถาบนั 

(๓) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบตัิงานของสถาบัน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๔) ควบคุมดแูลการดําเนินงานและการบรหิารงานทั 6วไป ตลอดจนออกระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัสถาบนัในเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

(ก) การบรหิารงานทั 6วไปของสถาบนั การจดัแบ่งส่วนงานของสถาบนัและ
ขอบเขตอาํนาจหน้าที6ของสว่นงานดงักล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง 
และเงนิอื6นของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การประเมนิผลงาน การถอดถอน 
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
การลงโทษของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง รวมทั %งวธิกีารและเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(ง) การบรหิารและการจดัการการเงนิ การพสัดุ และทรพัย์สนิของสถาบนั 
รวมทั %งการบญัชแีละการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(จ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื6นแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที6และระเบียบเกี6ยวกับการปฏิบัติหน้าที6ของ 
ผูต้รวจสอบภายใน 

(ช) การสรรหา การแต่งตั %ง และถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบัติงาน 
ของผูอ้าํนวยการและการมอบหมายใหผู้อ้ื6นปฏบิตังิานแทน 

(๕) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรฐัมนตรีเพื6อปฏิบัติการ 
ใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๑ 

(๖) กระทาํการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

ระเบียบเกี6ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ง)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนดเกี6ยวกบัการปฏบิตัิงาน ถ้ามขีอ้ความ
จาํกดัอาํนาจของผูอ้าํนวยการในการทาํนิตกิรรมไวป้ระการใด ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง 
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั %น
แจ้งให้ที6ประชุมทราบและให้ที6ประชุมพจิารณาว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั %น
สมควรจะอยู่ในที6ประชุมหรอืจะมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้หีนึ6งเสยีง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มขึ%นอกีเสยีงหนึ6ง
เป็นเสยีงชี%ขาด 

 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ
เป็นที6ปรกึษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการ เพื6อพิจารณาหรือ
ปฏบิตักิารอย่างหนึ6งอย่างใดตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

ที6ปรึกษาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกจิการที6กระทํากบัสถาบนั หรอืในกจิการที6เป็นการแข่งขนักบักจิการของสถาบนัหรอื
ขดัหรอืแยง้กบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั  ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็น
ผูซ้ึ6งคณะกรรมการมอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรอืผูแ้ทนของสถาบนั
ในการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕) 

การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํ้ามาตรา ๑๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรกึษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการไดร้บัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๒ 

มาตรา ๒๒  ใหส้ถาบนัมผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

ในกรณี ที6 ไม่มีผู้อํ านวยการหรือผู้อํ านวยการไม่ อาจปฏิบัติห น้ าที6 ได ้ 
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหน้าที6แทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  
ใหค้ณะกรรมการแต่งตั %งกรรมการคนหนึ6งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที6แทน 

 

มาตรา ๒๓  ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบนัได้เต็มเวลา 
และตอ้งเป็นผูท้ี6มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิห้าปีบรบิูรณ์ และไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิูรณ์ในวนัที6
ไดร้บัการแต่งตั %ง 

(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม 
กบักจิการของสถาบนัตามที6กําหนดไว้ในวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗ 
และมาตรา ๘ 

(๔) ไม่มลีกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) 
หรอื (๗) 

 

มาตรา ๒๔  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %ง
อกีไดแ้ต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๕  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตําแหน่ง
เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓ 

มตขิองคณะกรรมการใหผู้อ้าํนวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอียู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ง
ผูอ้าํนวยการ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๓ 

มาตรา ๒๖  ผู้อํานวยการมีหน้าที6บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงคข์องสถาบนั ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มต ิและประกาศ
ของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที6และลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ 
ผูด้าํรงตําแหน่งผูต้รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทั %งใหม้หีน้าที6 ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6 อให ้
การดาํเนินงานของสถาบนับรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบนั 
รวมทั %งรายงานการเงนิและบญัช ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของปีต่อไป 
ต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 

(๓) เสนอความเหน็เกี6ยวกบัการปรบัปรุงกจิการและการดําเนินงานของสถาบนั
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคต่์อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๒๗  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) แต่งตั %งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็นผูช้่วยปฏบิตังิานของผูอ้าํนวยการตามที6ผูอ้าํนวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้างตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี%  ตามระเบียบ 
หรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๓) วางระเบยีบเกี6ยวกบัการดําเนินงานของสถาบนัโดยไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมาย 
มติของคณะรฐัมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๘  ในกจิการที6เกี6ยวขอ้งกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูแ้ทน
ของสถาบนั  เพื6อการนี% ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏบิตัิงานเฉพาะอย่าง
แทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

นิตกิรรมใดที6ผูอ้ํานวยการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากผูอ้าํนวยการกระทาํโดยฝ่าฝืน
ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนดย่อมไม่ผกูพนัสถาบนั เวน้แต่คณะกรรมการ
จะใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๔

หมวด ๔ 

ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๐  ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัมสีามประเภท คอื 

(๑) เจา้หน้าที6หรอืลูกจ้าง ไดแ้ก่ ผู้ซึ6งปฏบิตังิานโดยไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง
จากงบประมาณของสถาบนั 

(๒) ที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญ ไดแ้ก่ ผูซ้ึ6งสถาบนัจา้งใหป้ฏบิตัหิน้าที6เป็นที6ปรกึษา
หรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งมาปฏบิตังิานของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวตามมาตรา ๓๓ 

 

มาตรา ๓๑  เจ้าหน้าที6และลูกจ้างต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่สถาบนัไดเ้ตม็เวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6 
ของสถาบนั 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างของรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื6นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ6น 

(๖) ไม่เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้งกบัสถาบนั 

(๗) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรอื (๗) 
ความใน (๑) มใิห้ใช้บงัคบัแก่เจา้หน้าที6และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ6งสถาบนั

จาํเป็นตอ้งจา้งหรอืแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๓๒  เจา้หน้าที6และลกูจา้งพน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ  
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๕ 

มาตรา ๓๓  เพื6อประโยชน์ในการบรหิารงานของสถาบนั รฐัมนตรอีาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6  หรือผู้ปฏิบัติงานอื6นในกระทรวง ทบวง กรม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั  
มาปฏบิตัิงานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจ้างของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวได ้ ทั %งนี% เมื6อได้รบั
อนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชา หรอืนายจา้งของผูน้ั %นและมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ในกรณีที6เจา้หน้าที6ของรฐัไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง
ของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวตามวรรคหนึ6ง ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาตให้ออกจาก
ราชการ หรอืออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้ับระยะเวลาระหว่างที6มาปฏบิตังิาน
ในสถาบนั สาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญหรอืประโยชน์ตอบแทนอื6นทาํนองเดยีวกนั
เสมอืนอยู่ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื6อสิ%นสดุระยะเวลาที6ไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานในสถาบนั ใหเ้จา้หน้าที6ของรฐั
ตามวรรคหนึ6งมสีทิธไิดร้บัการบรรจุและแต่งตั %งใหด้าํรงตําแหน่งและรบัเงนิเดอืนในสว่นราชการ
หรอืหน่วยงานเดมิในระดบัตําแหน่งที6ไม่ตํ6ากว่าตําแหน่งและเงนิเดอืนเดมิตามขอ้ตกลง 
ที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

 

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๔  การบัญชีของสถาบัน ให้จัดทําตามหลักสากล ตามแบบและ
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด และตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัการเงนิ 
การบญัช ีและการพสัดุของสถาบนั ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของสถาบนัทาํหน้าที6เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และใหร้บัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๕  ใหส้ถาบนัจดัทํางบดุล งบการเงนิ และบญัชทีําการส่งผูส้อบบญัช ี
ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็น 
เป็นขอ้วเิคราะหว์่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประหยดั และไดผ้ลตาม
เป้าหมายเพยีงใด แลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๖ 

เพื6อการนี% ใหผู้ส้อบบญัชมีอีาํนาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐาน
ต่าง ๆ ของสถาบัน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6และลูกจ้าง  
หรอืบุคคลอื6น และเรยีกให้ส่งสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของสถาบนั 
เป็นการเพิ6มเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๓๖  ให้สถาบนัทํารายงานประจําปีเสนอรฐัมนตรทีุกสิ%นปีงบประมาณ 
รายงานนี%ใหก้ล่าวถงึผลงานของสถาบนัในปีที6ล่วงมาแลว้ บญัชทีําการ พรอ้มทั %งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี รวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และ
แผนงานที6จะจดัทาํในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๗  เพื6อประโยชน์ในการพฒันาและปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานของ
สถาบันให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสมัฤทธิ d สร้างความรบัผิดชอบและความเชื6อถือแก่
สาธารณชนในกจิการของสถาบนั ตลอดจนการตดิตามความกา้วหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์โครงการ และแผนงานที6ไดจ้ดัทาํไว ้
ใหส้ถาบนัจดัให้มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที6คณะกรรมการกําหนด 
แต่ตอ้งไม่นานกว่าสามปี 

การประเมนิผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดัทําโดยสถาบนั หน่วยงาน 
องค์กรหรือคณะบุคคลที6 เป็นกลางและมีความเชี6ยวชาญในด้านการประเมินผล 
การดาํเนินงาน โดยมกีารคดัเลอืกหรอืแต่งตั %งตามวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบนัจะต้องแสดงข้อเท็จจรงิให้ปรากฏ 
ในดา้นประสทิธผิล ในดา้นประสทิธภิาพ ในดา้นการพฒันาองคก์ร และในรายละเอยีดอื6น 
ตามที6คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ6มเตมิขึ%น 

ในกรณีที6มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้ม ี
การประเมนิผลการดาํเนินงานเป็นครั %งคราวตามมาตรานี%ดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๓๘  ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจหน้าที6กาํกบัดูแลการดําเนินกจิการของสถาบนั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตั %งสถาบนั นโยบาย
ของรฐับาล และมติของคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบัสถาบนั  เพื6อการนี% ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจ 
สั 6งให้สถาบันชี%แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั %งการกระทําของสถาบัน 
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 ๑๕๗

ที6ขดัต่อวตัถุประสงคข์องการจดัตั %งสถาบนั นโยบายของรฐับาล หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรี
ที6เกี6ยวกบัสถาบนั ตลอดจนสั 6งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกี6ยวกบัการดาํเนินการของสถาบนัได ้

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๙  เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั ให้รฐัมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัิองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตั ิ
ใหม้กีารโอนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี% และงบประมาณของสาํนกังานปลดักระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะในส่วนที6เกี6ยวกับโครงการจัดตั %งสถาบันวิจัย 
ดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิที6มอียู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั ไปเป็นของสถาบนัตาม
พระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๐  ในวาระเริ6มแรก ให้คณะกรรมการดําเนินโครงการจัดตั %ง
สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ สํานักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ซึ6งดาํรงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั ปฏบิตัหิน้าที6คณะกรรมการตาม
พระราชกฤษฎีกานี% ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแ ต่งตั %งคณ ะกรรมการตาม 
พระราชกฤษฎีกานี% ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6งร้อยยี6สิบวันนับแต่วันที6พระราชกฤษฎีกานี% 
ใชบ้งัคบั และปฏบิตัหิน้าที6ต่าง ๆ เท่าที6จาํเป็นเกี6ยวกบัการดาํเนินงานของสถาบนั 

 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ6มแรก ใหผู้อ้ํานวยการโครงการจดัตั %งสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์
แห่งชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ6งดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั ปฏบิตัิหน้าที6ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตั %งผูอ้ํานวยการตามพระราชกฤษฎกีานี% ซึ6งต้องไม่เกนิ
หนึ6งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๒  การเปลี6ยนพนักงานหรอืลูกจ้างของโครงการจดัตั %งสถาบนัวจิยั
ดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิสาํนักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไปเป็นเจา้หน้าที6
หรอืลกูจา้งของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี% ใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนั
นบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

พนักงานหรือลูกจ้างของโครงการจัดตั %งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ
สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ6งประสงคจ์ะเปลี6ยนไปเป็นเจา้หน้าที6
หรอืลูกจ้างของสถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี% ต้องผ่านการคดัเลอืกและประเมนิตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึ6งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
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 ๑๕๘

ดังกล่าวต้องไม่ข ัด หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที6คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐  
แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบรรจุหรอืแต่งตั %งพนักงานหรอืลูกจา้งตามวรรคหนึ6งใหด้ํารงตําแหน่งใด ๆ 
ในสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้เป็นไปตามอัตรากําลัง คุณสมบัติ และอัตรา
เงนิเดอืน ตามที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึ6งจะต้องพจิารณาใหส้อดคลอ้ง
กบัโครงสรา้งและอตัรากําลงัของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี%จะมขีึ%นดว้ย และจะต้อง
ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื6น  
ซึ6งรวมกนัแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าที6พนกังานหรอืลกูจา้งผูน้ั %นไดร้บัอยู่เดมิ 

การเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%  
ไม่ถอืเป็นการออกจากงานเพราะสงักดัเดมิเลกิจา้ง 

การบรรจุและแต่งตั %งผู้ที6ผ่านการคดัเลอืกและประเมินตามวรรคหนึ6ง ให้มีผล 
ในวนัที6คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารดาํเนินการตามมาตรา ๓๙ 

 

มาตรา ๔๓  ในระหว่างที6ยงัไมม่รีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดของ
สถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้นําระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนดของ
คณะกรรมการดาํเนินโครงการจดัตั %งสถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีหรอืของสาํนักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในส่วนที6
เกี6ยวกบัการปฏิบัติงานตามขอบวตัถุประสงค์หรอือํานาจหน้าที6ที6จะเป็นของสถาบัน 
ตามพระราชกฤษฎกีานี%ที6ใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

สมชาย  วงศส์วสัดิ d 
นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื โดยที6เป็นการสมควร
ส่งเสรมิการดําเนินการด้านดาราศาสตร์เกี6ยวกบัการค้นคว้าวจิยั และพฒันา การสร้าง
เครือข่ายการวิจยัและวิชาการ การส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื6นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื6นที6เกี6ยวข้อง และภาคเอกชน ตลอดจน 
การให้บรกิารถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีให้เป็นไปดว้ยความคล่องตวั รวดเรว็ 
และมปีระสทิธภิาพ สมควรจดัตั %งสถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาตขิึ%นเป็นองคก์ารมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื6อดําเนินการดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๐

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที6 ๖๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6 เป็นการสมควรจัดตั %งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศขึ%นเป็น 
องคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี% เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสถาบัน
เทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

มาตรา ๒๙๑  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” หมายความว่า วิทยาการในการนําองค์ความรู ้

ดา้นวทิยาศาสตรท์ี6มอียู่หลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการป้องกนั
ประเทศและดา้นการทหารอื6น ๆ รวมถงึการประยุกตใ์ชป้ระโยชน์แก่ประเทศเป็นสว่นรวม 

“โครงการขนาดใหญ่ดา้นยุทโธปกรณ์” หมายความว่า โครงการที6สภากลาโหม
กาํหนดและอนุมตัใิหม้แีผนแม่บทในการดาํเนินโครงการ และมวีตัถุประสงคเ์พื6อการสรา้ง
ตน้แบบยุทโธปกรณ์โดยวธิกีารวจิยัและพฒันา 

“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) 

                                                                                 
๙๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๑๓๘ ก/หน้า ๕๗/๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๑ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกนัประเทศ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบรหิารสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสถาบนั 

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6สถาบนั 

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งสถาบนั 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ให้จดัตั %งองค์การมหาชนขึ%น เรียกว่า “สถาบนัเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “สทป.” และให้ใช้ชื6อเป็นภาษาองักฤษว่า 
“Defence Technology Institute (Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า “DTI” 

 

มาตรา ๖  ให้สถาบันมีที6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
หรอืในจงัหวดัอื6นตามที6รฐัมนตรปีระกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๗  ใหส้ถาบนัมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี% 
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ 

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดําเนินการอื6นที6เกี6ยวกับหรือต่อเนื6องกับการพัฒนา
เทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 

(๒) เป็นศนูยข์อ้มลูความรูด้า้นเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศใหแ้ก่กระทรวงกลาโหม
เพื6อใชใ้นการกาํหนดนโยบายและแผนการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 

(๓) ประสานความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศกบัหน่วยงานอื6นของรฐั 
สถาบนัการศกึษาอื6นที6เกี6ยวขอ้ง และภาคเอกชน ทั %งในประเทศและต่างประเทศ 

(๔) สง่เสรมิและสนบัสนุนการฝึกอบรม การคน้ควา้วจิยั และการพฒันาบุคลากร
ดา้นเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 

(๕) เป็นศนูยก์ลางในการใหบ้รกิารขอ้มูลและสารสนเทศดา้นเทคโนโลยป้ีองกนั
ประเทศและส่งเสรมิใหเ้กดิกจิกรรมทางวชิาการ เพื6อเผยแพร่ความรูเ้กี6ยวกบัเทคโนโลยี
ป้องกนัประเทศ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๒

มาตรา ๘  เพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๗ ใหส้ถาบนัมอีาํนาจและหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั %งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจน 
ทาํนิตกิรรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสถาบนั 

(๓) ทําความตกลงและร่วมมอืกบัองคก์ารหรอืหน่วยงานอื6นทั %งภาครฐัและเอกชน
ทั %งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที6เกี6ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค ์
ของสถาบนั 

(๔) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื6อสนบัสนุนการศกึษาวจิยัดา้นเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 

(๕) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๖) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั  ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

(๗) ดาํเนินการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

การเขา้ร่วมทุนตาม (๕) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินกจิการของสถาบนั ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิและทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๓๙ 

(๒) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสม 

(๓) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชนหรอืองค์กรอื6น รวมทั %งจากต่างประเทศหรือ
องคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดาํเนินกจิการ 

(๕) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสถาบนั 

การรบัเงนิหรอืทรพัย์สนิตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลกัษณะที6ทําให้สถาบนั
ขาดความเป็นอสิระหรอืความเป็นกลาง 

 

มาตรา ๑๐  บรรดารายไดข้องสถาบนัไม่เป็นรายไดท้ี6ต้องนําสง่กระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

ในกรณีที6มเีหตุจาํเป็นหรอืสมควร สถาบนัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายไดข้องสถาบนัในจาํนวนที6เหน็ว่าสมควรสง่กระทรวงการคลงัเพื6อเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๓ 

มาตรา ๑๑  ให้อสงัหาริมทรพัย์ซึ6งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื%อด้วยเงิน
รายไดข้องสถาบนัเป็นกรรมสทิธิ dของสถาบนั 

ให้สถาบนัมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่าย และจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๒  การใช้จ่ายของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสถาบัน
โดยเฉพาะ 

การเกบ็รกัษาและเบกิจ่ายเงนิของสถาบนั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร
สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้มคีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ 
และประสบการณ์สูงทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ หรอืดา้นอื6นที6เกี6ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกจิการของสถาบนั 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม  
เสนาธกิารทหาร เสนาธกิารทหารบก เสนาธกิารทหารเรอื และเสนาธกิารทหารอากาศ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินสี6คน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจาก 
ผูม้คีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์สงูเป็นที6ประจกัษ์ในดา้นเทคโนโลยป้ีองกนั
ประเทศ ด้านอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ หรอืด้านอื6นที6เกี6ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ 
ต่อกิจการของสถาบัน โดยในจํานวนนี%ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมิใช่ข้าราชการหรือ
ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐัที6มตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํร่วมอยู่ดว้ย 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งเจา้หน้าที6เป็นผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รวมทั %งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิเพื6อดํารงตําแหน่งแทน 
ผูซ้ึ6งพน้จากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๗ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที6รฐัมนตรกีําหนด
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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 ๑๖๔

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ6นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิ6น กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้าง หรอืที6ปรกึษาหรอืผู้เชี6ยวชาญที6มสีญัญาจ้าง 
กบัสถาบนั 

(๗) ไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการที6กระทาํกบัสถาบนั หรอืในกจิการที6เป็นการแขง่ขนั
กบักิจการของสถาบนัหรอืขดัหรอืแย้งกบัวตัถุประสงค์ของสถาบนั ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูซ้ึ6งคณะกรรมการมอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
หรอืผูแ้ทนของสถาบนัในการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕) 

ความใน (๑) มใิห้ใชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบนัจําเป็นต้อง
แต่งตั %งตามข้อผูกพันหรือตามลกัษณะของกิจการของสถาบนั หรือมีคุณสมบัติดีเด่น
เหมาะสมกบักจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี6ปี 

เมื6อครบกาํหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยงัมไิดม้กีารแต่งตั %งประธานกรรมการ
หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒขิึ%นใหม่ ใหป้ระธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งพน้
จากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
อาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 
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 ๑๖๕ 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที6ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที6คณะรัฐมนตรีแต่งตั %งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ6มขึ%น 
ในระหว่างที6กรรมการซึ6งแต่งตั %งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบัแต่งตั %งแทน
ตําแหน่งที6ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ6มขึ%นอยู่ ในตําแหน่งเท่ากับวาระ 
ที6เหลอือยู่ของประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดแ้ต่งตั %งไวแ้ลว้ เวน้แต่วาระ
ที6เหลอือยู่ไม่ถงึเกา้สบิวนัจะไม่แต่งตั %งประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ 
ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทั %งหมดเท่าที6มอียู่จนกว่าจะมกีารแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ6ง และในกรณีที6ประธานกรรมการ 
พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที6เหลอืเลอืกกรรมการคนหนึ6งทําหน้าที6ประธาน
กรรมการเป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที6ควบคุมดแูลสถาบนัใหด้ําเนินกจิการ
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี6กาํหนดไว ้อาํนาจหน้าที6เช่นว่านี%ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบ
แผนการดาํเนินงานของสถาบนั 

(๒) อนุมตัแิผนการลงทุน แผนการเงนิ และงบประมาณประจาํปีของสถาบนั 

(๓) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบตัิงานของสถาบัน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๔) ควบคุมดแูลการดําเนินงานและการบรหิารงานทั 6วไป ตลอดจนออกระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัสถาบนัในเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

(ก) การบริหารงานทั 6วไปของสถาบัน การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน  
และขอบเขตอาํนาจหน้าที6ของสว่นงานดงักล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง
และเงนิอื6นของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การประเมนิผลงาน การถอดถอน 
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
การลงโทษของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง รวมทั %งวธิกีารและเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้ง 
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 ๑๖๖

(ง) การบรหิารและการจดัการการเงนิ การพสัดุ และทรพัย์สนิของสถาบนั 
รวมทั %งการบญัชแีละการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(จ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื6นแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที6และระเบียบเกี6ยวกับการปฏิบัติหน้าที6ของ 
ผูต้รวจสอบภายใน 

(ช) การสรรหา การแต่งตั %ง และถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบัติงาน 
ของผูอ้าํนวยการ และการมอบหมายใหผู้อ้ื6นปฏบิตังิานแทน 

(ซ ) หลักเกณ ฑ์และวิธีการในการให้ทุ นสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
ดา้นเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 

(๕) ให้ความเหน็ชอบหลกัเกณฑ์การจดัเกบ็และอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง 
ค่าตอบแทน และค่าบรกิารในการดาํเนินกจิการของสถาบนั 

(๖) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื6อปฏิบัติการ 
ใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎกีานี% 

(๗) กระทาํการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

ระเบียบเกี6ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ง)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ6งหนึ6ง
ของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั %น
แจง้ให้ที6ประชุมทราบ และให้ที6ประชุมพจิารณาว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูน้ั %น
สมควรจะอยู่ในที6ประชุมหรอืจะมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้หีนึ6งเสยีง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มขึ%นอกีเสยีงหนึ6ง
เป็นเสยีงชี%ขาด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๗

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ
เป็นที6ปรกึษาของคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการ เพื6อพิจารณา 
หรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ6งอย่างใดตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

ที6ปรกึษาคณะกรรมการและอนุกรรมการจะต้องไม่เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการ
ที6กระทํากบัสถาบนัหรอืในกจิการที6เป็นการแขง่ขนักบักจิการของสถาบนัหรอืขดัหรอืแยง้
กับวตัถุประสงค์ของสถาบัน  ทั %งนี%  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ6ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรอืผู้แทนของสถาบัน 
ในการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕) 

การประชุมคณะอนุกรรมการใหนํ้ามาตรา ๑๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรกึษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการไดร้บัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๒  ใหส้ถาบนัมผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

ในกรณี ที6 ไม่มีผู้อํ านวยการหรือผู้อํ านวยการไม่ อาจปฏิบัติห น้ าที6 ได ้ 
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหน้าที6แทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  
ใหค้ณะกรรมการแต่งตั %งกรรมการคนหนึ6งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที6แทน 

 

มาตรา ๒๓  ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบนัได้เต็มเวลา
และตอ้งเป็นผูท้ี6มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม 
กบักจิการของสถาบนัตามที6กําหนดไว้ในวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗ 
และมาตรา ๘ 

(๔) ไม่มลีกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) 
หรอื (๗) 

 

มาตรา ๒๔  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %ง
อกีได ้แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๖๘

มาตรา ๒๕  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตาํแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓ 

มตขิองคณะกรรมการใหผู้อ้าํนวยการพน้จากตําแหน่งตาม (๔) ตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอียู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ง
ผูอ้าํนวยการ 

 

มาตรา ๒๖  ผู้อํานวยการมีหน้าที6บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงคข์องสถาบนั ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มต ิและประกาศ
ของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที6และลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ 
ผูด้าํรงตําแหน่งผูต้รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทั %งใหม้หีน้าที6 ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6 อให ้
การดาํเนินงานของสถาบนับรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบนั 
รวมทั %งรายงานการเงนิและบญัช ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 

(๓) เสนอความเหน็เกี6ยวกบัการปรบัปรุงกจิการและการดําเนินงานของสถาบนั
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคต่์อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๒๗  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) แต่งตั %งรองผู้อํานวยการหรอืผู้ช่วยผู้อํานวยการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็นผูช้่วยปฏบิตังิานของผูอ้าํนวยการตามที6ผูอ้าํนวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี%  ตามข้อบังคับ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๓) วางระเบยีบเกี6ยวกบัการดาํเนินงานของสถาบนัโดยไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที6
คณะกรรมการกาํหนด 
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 ๑๖๙

มาตรา ๒๘  ในกจิการที6เกี6ยวขอ้งกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูแ้ทน
ของสถาบนั  เพื6อการนี% ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏบิตัิงานเฉพาะอย่าง
แทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๔ 

ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๐  ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัมสีามประเภท คอื 

(๑) เจา้หน้าที6หรอืลูกจ้าง ไดแ้ก่ ผู้ซึ6งปฏบิตังิานโดยไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง
จากงบประมาณของสถาบนั 

(๒) ที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญ ไดแ้ก่ ผูซ้ึ6งสถาบนัจา้งใหป้ฏบิตัหิน้าที6เป็นที6ปรกึษา
หรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งมาปฏบิตังิานของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวตามมาตรา ๓๓ 

 

มาตรา ๓๑  เจ้าหน้าที6และลูกจ้างต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่สถาบนัไดเ้ตม็เวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6 
ของสถาบนั 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างของรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื6นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ6น 

(๖) ไม่เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้งกบัสถาบนั 

(๗) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรอื (๗) 
ความใน (๑) มใิห้ใช้บงัคบัแก่เจา้หน้าที6และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ6งสถาบนั

จาํเป็นตอ้งจา้งหรอืแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการของสถาบนั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๐

มาตรา ๓๒  เจา้หน้าที6และลกูจา้งพน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

 

มาตรา ๓๓  เพื6อประโยชน์ในการบรหิารงานของสถาบนั รฐัมนตรอีาจขอให้
ข้าราชการ พนักงานเจ้าห น้าที6  หรือผู้ปฏิบัติงานอื6น ในกระทรวง ทบวง กรม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั  
มาปฏบิตัิงานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจ้างของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวได ้ ทั %งนี% เมื6อได้รบั
อนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของผูน้ั %นและมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ในกรณีที6เจา้หน้าที6ของรฐัไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง
ของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวตามวรรคหนึ6ง ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาตให้ออกจาก
ราชการหรอืออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้ับระยะเวลาระหว่างที6มาปฏบิตังิาน
ในสถาบนัสาํหรบัการคํานวณบาํเหน็จบาํนาญหรอืประโยชน์ตอบแทนอื6นทาํนองเดยีวกนั
เสมอืนอยู่ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื6อสิ%นสดุระยะเวลาที6ไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานในสถาบนั ใหเ้จา้หน้าที6ของรฐั
ตามวรรคหนึ6งมสีทิธไิดร้บัการบรรจุและแต่งตั %งใหด้าํรงตําแหน่งและรบัเงนิเดอืนในสว่นราชการ
หรอืหน่วยงานเดมิในระดบัตําแหน่งที6ไม่ตํ6ากว่าตําแหน่งและเงนิเดอืนเดมิตามขอ้ตกลง 
ที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

 

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๔  การบญัชขีองสถาบนั ใหจ้ดัทาํตามหลกัสากล ตามแบบและหลกัเกณฑ์
ที6คณะกรรมการกําหนด และตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัการเงนิ การบญัช ี
และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ 
อย่างน้อยปีละครั %ง 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๑

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของสถาบนัทาํหน้าที6เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและใหร้บัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบยีบที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

 

มาตรา ๓๕  ใหส้ถาบนัจดัทํางบดุล งบการเงนิ และบญัชทีําการส่งผูส้อบบญัชี
ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัช ี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็น 
เป็นขอ้วเิคราะหว์่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประหยดั และไดผ้ลตาม
เป้าหมายเพยีงใด แลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื6อการนี%  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของสถาบนั สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6และ
ลูกจ้าง หรือบุคคลอื6น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ของสถาบนัเป็นการเพิ6มเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๓๖  ให้สถาบนัทํารายงานประจําปีเสนอรฐัมนตรทีุกสิ%นปีงบประมาณ 
รายงานนี%ใหก้ล่าวถงึผลงานของสถาบนัในปีที6ล่วงมาแลว้ บญัชทีําการ พรอ้มทั %งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี รวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และ
แผนงานที6จะจดัทาํในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๗  เพื6อประโยชน์ในการพฒันาและปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานของ
สถาบันให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสมัฤทธิ d สร้างความรบัผิดชอบและความเชื6อถือแก่
สาธารณชนในกจิการของสถาบนั ตลอดจนการตดิตามความกา้วหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์โครงการ และแผนงานที6ไดจ้ดัทาํไว ้
ใหส้ถาบนัจดัให้มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที6คณะกรรมการกําหนด 
แต่ตอ้งไม่นานกว่าสามปี 

การประเมนิผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดัทําโดยสถาบนั หน่วยงาน 
องคก์ร หรอืคณะบุคคลที6เป็นกลางและมคีวามเชี6ยวชาญในดา้นการประเมนิผลการดาํเนินงาน 
โดยมกีารคดัเลอืกหรอืแต่งตั %งตามวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบนัจะต้องแสดงข้อเท็จจรงิให้ปรากฏ 
ในดา้นประสทิธผิล ในดา้นประสทิธภิาพ และในดา้นการพฒันาองคก์ร และในรายละเอยีดอื6น
ตามที6คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ6มเตมิขึ%น 
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 ๑๗๒

ในกรณีที6มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้ม ี
การประเมนิผลการดาํเนินงานเป็นครั %งคราวตามมาตรานี%ดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๓๘  ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจหน้าที6กาํกบัดูแลการดําเนินกจิการของสถาบนั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตั %งสถาบนั นโยบาย
ของรฐับาล และมติของคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบัสถาบนั  เพื6อการนี% ใหร้ฐัมนตรมีอีํานาจ 
สั 6งให้สถาบันชี%แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั %งการกระทําของสถาบัน 
ที6ขดัต่อวตัถุประสงคข์องการจดัตั %งสถาบนั นโยบายของรฐับาล หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรี
ที6เกี6ยวกบัสถาบนั ตลอดจนสั 6งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกี6ยวกบัการดาํเนินการของสถาบนัได ้

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๙  เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั ให้รฐัมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรี
ดาํเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตัใิหม้ี
การโอนบรรดากจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี% และงบประมาณของโครงการวจิยัและพฒันา
ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฉพาะในส่วนที6เกี6ยวกับแผนแม่บทการวิจัยและ 
พฒันาจรวดเพื6อความมั 6นคง (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๙) ที6มอียู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%
ใชบ้งัคบั ไปเป็นของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๐  ในวาระเริ6มแรก ใหค้ณะกรรมการบรหิารสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนั
ประเทศประกอบดว้ย ปลดักระทรวงกลาโหม เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีลาโหม ผูแ้ทนกรมพระธรรมนูญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งรฐัมนตรีแต่งตั %งจํานวนสามคน เป็นกรรมการ และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที6
ผูอ้ํานวยการตามมาตรา ๔๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ ปฏบิตัิหน้าที6คณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี% ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั %งคณะกรรมการตาม 
พระราชกฤษฎีกานี% ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสบิวนันับแต่วนัที6พระราชกฤษฎีกานี% 
ใชบ้งัคบั 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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มาตรา ๔๑  ในระหว่างที6ยังไม่มีผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี%  
ให้ปลดักระทรวงกลาโหมแต่งตั %งข้าราชการในสงักดัสํานักงานปลดักระทรวงกลาโหม 
ปฏิบัติหน้าที6ผู้อํานวยการเป็นการชั 6วคราวไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั %ง
ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที6 
พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๒  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ใหข้า้ราชการและลกูจา้งของ
สว่นราชการในสงักดักระทรวงกลาโหมเฉพาะในสว่นที6เกี6ยวขอ้งกบัโครงการวจิยัและพฒันา
ตามแผนแม่บทการวจิยัและพฒันาจรวดเพื6อความมั 6นคง (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ซึ6งปฏบิตัหิน้าที6อยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใชบ้งัคบั ยงัคงเป็นขา้ราชการและลูกจา้ง
ของสว่นราชการในสงักดักระทรวงกลาโหมและปฏบิตัหิน้าที6ในสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี% 
โดยใหถ้อืว่าการปฏบิตัหิน้าที6ดงักล่าวเป็นการปฏบิตัหิน้าที6ราชการหรอืการปฏบิตัหิน้าที6
ในฐานะลกูจา้งของสว่นราชการในสงักดักระทรวงกลาโหม 

 

มาตรา ๔๓  ขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการในสงักดักระทรวงกลาโหม
เฉพาะในส่วนที6เกี6ยวข้องกับโครงการวิจัยและพัฒนาตามแผนแม่บทการวิจัยและ 
พฒันาจรวดเพื6อความมั 6นคง (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๙) ซึ6งปฏิบตัิหน้าที6อยู่ในวนัที6 
พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบัที6สมคัรใจเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างของสถาบนั  
ใหแ้จง้ความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อผูบ้งัคบับญัชาตามระเบยีบที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ 
กาํหนด ภายในหนึ6งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั และตอ้งผ่าน 
การคัดเลือกและประเมินตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ 
กําหนด ซึ6งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวจะต้องไม่ข ัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแต่งตั %งผูท้ี6ผ่านการคดัเลอืกและการประเมนิตามวรรคหนึ6ง ใหม้ผีล
ในวนัที6คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารดาํเนินการตามมาตรา ๓๙ 

 

มาตรา ๔๔  ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั %งเป็นเจ้าหน้าที6และลูกจ้างตาม 
มาตรา ๔๓ ไดร้บัเงนิเดอืน ค่าจา้ง หรอืค่าตอบแทนตามตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และค่าจา้ง 
ตามที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กาํหนด รวมทั %งไดร้บัสวสัดกิารและประโยชน์อย่างอื6น 
ซึ6งรวมกนัแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าที6ขา้ราชการหรอืลกูจา้งผูน้ั %นไดร้บัอยู่เดมิ 

การเปลี6ยนจากขา้ราชการไปเป็นเจา้หน้าที6ของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี% 
ใหถ้อืว่าเป็นการออกจากราชการเพราะเลกิหรอืยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการ หรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ แลว้แต่กรณี 
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การเปลี6ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของสถาบัน ให้ถือว่า 
เป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลกิตําแหน่งหรอืเลกิจ้างโดยไม่มีความผิด 
และใหไ้ดร้บับาํเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง 

 

มาตรา ๔๕  ในระหว่างที6ยงัไม่มีระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนด 
ของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี% ใหนํ้าระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดของ
กระทรวงกลาโหมในสว่นที6เกี6ยวกบัการปฏบิตังิานตามขอบวตัถุประสงคห์รอือาํนาจหน้าที6
ที6จะเป็นของสถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี%ที6ใช้บงัคบัอยู่ก่อนวนัที6พระราชกฤษฎกีานี% 
ใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

สมชาย  วงศส์วสัดิ d 
รองนายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี% คือ โดยที6การดําเนิน
กิจการของรัฐทางด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 
ด้านยุทโธปกรณ์  และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ต้องกระทําโดยใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั %งต้องพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรให้ม ี
ความทนัสมยัและเชี6ยวชาญเป็นพเิศษ แต่ยงัไม่มหีน่วยงานที6ทําหน้าที6โดยตรง  ดงันั %น 
เพื6อใหก้จิการของรฐัดา้นนี%เป็นไปดว้ยความคล่องตวั รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ สมควร
จดัตั %งสถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศขึ%นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องคก์ารมหาชน  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๖

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งสาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๑๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เป็นปีที6 ๖๔ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรจดัตั %งสาํนกังานนวตักรรมแห่งชาตขิึ%นเป็นองคก์ารมหาชน
ตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสํานักงาน
นวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 

มาตรา ๒๙๒  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“นวัตกรรม” หมายความว่า สิ6งใหม่ที6เกิดจากการใช้ความรู้และความคิด

สร้างสรรค์ที6มปีระโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม และหมายความรวมถึงสิ6งที6เกดิขึ%นจาก
ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ 
ทางเทคโนโลยหีรอืการจดัการมาพฒันาให้เกิดผลติภัณฑ์ หรอืกระบวนการผลิต หรอื
บรกิารใหม่ เพื6อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรบัปรุงเทคโนโลย ี 
การแพร่กระจายเทคโนโลย ีการออกแบบผลติภณัฑ ์และการฝึกอบรมที6นํามาใชเ้พื6อเพิ6ม

                                                                                 
๙๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที6 ๖๓ ก/หน้า ๑/๑ กนัยายน ๒๕๕๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๗ 

มูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ  
การลงทุน ผูป้ระกอบการ หรอืตลาดใหม่หรอืรายไดแ้หล่งใหม่ รวมทั %งการจา้งงานใหม่ 

“โครงการนวตักรรม” หมายความว่า โครงการที6เกี6ยวกบัการรเิริ6มหรอืปรบัปรุง
เพื6อให้เกิดสิ6งใหม่โดยการบริหารจัดการองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีเพื6อนํามาพัฒนา
ผลติภณัฑห์รอืกระบวนการผลติ หรอืบรกิารใหม่ หรอืเพื6อใหเ้กดิระบบการบรหิารจดัการ
แบบใหม่ที6มีประสทิธิภาพ รวมทั %งการส่งเสริมเครือข่ายนวตักรรม  ทั %งนี% เพื6อให้เกิด
ผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

“เครอืข่ายนวตักรรม” หมายความว่า กลุ่มบุคคลหรอืหน่วยงานที6ดําเนินการ
เกี6ยวขอ้งกบัการพฒันานวตักรรมเพื6อให้เกดิการเรยีนรู้และถ่ายทอดนวตักรรมร่วมกนั  
ทั %งในระดบับรษิัท ระดบัสถาบนั และระดบัประเทศ ซึ6งจะทําให้มีระบบนวตักรรมร่วม
ระหว่างหน่วยงานที6ร่วมเป็นเครอืขา่ย 

“สาํนกังาน” หมายความว่า สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนวตักรรมแห่งชาต ิ

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนวตักรรมแห่งชาต ิ

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6สาํนกังาน 

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งสาํนกังาน 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีกัษาการ
ตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ให้จดัตั %งองคก์ารมหาชนขึ%น เรยีกว่า “สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “สนช.” และให้ใช้ชื6อเป็นภาษาองักฤษว่า “National 
Innovation Agency (Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า “NIA” 

 

มาตรา ๖  ให้สํานักงานมทีี6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๘

มาตรา ๗  ใหส้าํนกังานมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี% 
(๑) ส่งเสรมิ สนับสนุน และดําเนินการพฒันานวตักรรมของประเทศซึ6งรวมถึง

การพัฒนาโครงการนวัตกรรมในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา หรือการต่อยอด 
จากงานวจิยัและสิ6งประดษิฐส์ูเ่ชงิพาณิชย ์

(๒) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินทางวิชาการ รวมทั %งความต้องการ
พฒันานวตักรรมในดา้นต่าง ๆ เพื6อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี6ยวกบัการพฒันา
นวตักรรมของประเทศต่อคณะรฐัมนตร ี

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของ
เครอืขา่ยวสิาหกจิในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร ์อนัก่อใหเ้กดิระบบนวตักรรมแห่งชาติ
ที6เขม้แขง็ 

(๔) ส่งเสรมิและสนับสนุนการยกระดบัทกัษะความสามารถดา้นเทคโนโลยแีละ
การบรหิารจดัการดา้นนวตักรรม 

(๕) ส่งเสรมิและสนับสนุนเพื6อสร้างความตื6นตัวด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ี
อนัก่อให้เกดิวฒันธรรมนวตักรรม ทั %งในระดบัผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดบัองค์กร
และระดบัประชาชน 

 

มาตรา ๘  เพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๗ ใหส้าํนกังานมอีาํนาจและหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) จดัตั %งหน่วยงานเฉพาะทางดา้นการพฒันานวตักรรม 

(๓) ก่อตั %งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจน 
ทาํนิตกิรรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสาํนกังาน 

(๔) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื6นทั %งภาครฐัและ
ภาคเอกชนทั %งในประเทศและต่างประเทศ ในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

(๕) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื6อสนบัสนุนการพฒันานวตักรรมของประเทศ 

(๖) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

(๗) กู้ยมืเงนิหรอืให้กูย้มืเงนิเพื6อประโยชน์ในการดําเนินการตามวตัถุประสงค์
ของสาํนกังาน 

(๘) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการ 

(๙) กระทาํการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๗๙ 

การเข้าร่วมทุนตาม (๖) และการกู้ยืมเงนิตาม (๗) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินกจิการของสาํนกังาน ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิและทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๔๑ 

(๒) เงนิที6รฐับาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดมิ 

(๓) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสม 

(๔) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรอืองค์กรอื6น 
รวมทั %งจากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร สทิธปิระโยชน์ หรอืรายได้
จากการดาํเนินกจิการ 

(๖) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสาํนกังาน 

การรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิตาม (๔) จะตอ้งไม่กระทําในลกัษณะที6ทาํใหส้าํนักงาน
ขาดความเป็นอสิระหรอืความเป็นกลาง 

 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที6สํานักงานจดัให้มีบริการใดอนัอยู่ในวตัถุประสงค์และ
อํานาจหน้าที6ของสํานักงาน ให้สํานักงานมีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง 
ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารจากกจิการนั %นไดต้ามอตัราที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๑๑  บรรดารายไดข้องสาํนักงานไม่เป็นรายไดท้ี6ตอ้งนําส่งกระทรวงการคลงั
ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั และกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

ในกรณีที6มเีหตุจําเป็นหรอืสมควร สาํนักงานโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายได้ของสํานักงานในจํานวนที6เหน็สมควรส่งกระทรวงการคลงัเพื6อเป็นรายได้
แผ่นดนิ 

 

มาตรา ๑๒  ใหอ้สงัหารมิทรพัย์ซึ6งสาํนักงานไดม้าจากการให ้หรอืซื%อดว้ยเงนิ
รายไดข้องสาํนกังานเป็นกรรมสทิธิ dของสาํนกังาน 

ให้สาํนักงานมอีํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่ายและจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของสาํนกังาน 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๐

มาตรา ๑๓  การใชจ้่ายเงนิของสาํนกังาน ใหใ้ชจ้่ายไปเพื6อกจิการของสาํนกังาน
โดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๔  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ6ง เรยีกว่า “คณะกรรมการนวตักรรม
แห่งชาต”ิ ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้มคีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ 
และประสบการณ์สูงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
หรอืวทิยาการอื6น 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
และผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกนิหกคน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจาก 
ผู้มีความรู้ ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์สูงเป็นที6ประจักษ์ในด้านการพัฒนา
นวตักรรมที6เกี6ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีดา้นวจิยัและ
พฒันา ดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมบนเศรษฐกจิฐานความรู ้ดา้นการเงนิ หรอืดา้นอื6น ๆ 
ที6เกี6ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน โดยในจํานวนนี%จะต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรฐัที6มีตําแหน่งหรือ
เงนิเดอืนประจาํร่วมอยู่ดว้ยจาํนวนไม่น้อยกว่าสี6คน 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๑ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิ6นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ6น 
กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษาพรรคการเมอืง 
หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง หรอืที6ปรกึษาหรอืผู้เชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้ง
กบัสาํนกังาน 

(๗) ไม่เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการที6กระทํากบัสํานักงาน หรอืในกจิการที6เป็น
การแข่งขนักบักจิการของสาํนกังานหรอืขดัหรอืแยง้กบัวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ6งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุนกบันิติบุคคลอื6นตาม
มาตรา ๘ (๖) 

ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสาํนักงานจาํเป็นตอ้ง
แต่งตั %งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะกิจการของสํานักงาน หรือมีคุณสมบัติดีเด่น
เหมาะสมกบังานของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตาํแหน่ง
คราวละสามปี 

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ 
หรอืในกรณีที6คณะรฐัมนตรแีต่งตั %งกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพิ6มขึ%นในระหว่างที6กรรมการ 
ซึ6งแต่งตั %งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบัแต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่างหรือ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ6มขึ%นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที6เหลืออยู่ของประธาน
กรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งได้แต่งตั %งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที6เหลืออยู่ไม่ถึง 
เกา้สบิวนัจะไม่แต่งตั %งประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้

เมื6อครบกาํหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยงัไม่มกีารแต่งตั %งประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ%นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
อาจไดร้บัแต่งตั %งอกีไดแ้ต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๒

มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรมีมีตใิหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี 
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ 

 

มาตรา ๑๘๙๓  ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั %งหมดเท่าที6มีอยู่จนกว่า 
จะมกีารแต่งตั %งประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามมาตรา ๑๖ วรรคสอง 
และในกรณีที6ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที6เหลือเลือก
กรรมการคนหนึ6งทาํหน้าที6ประธานกรรมการเป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที6ควบคุมดูแลสํานักงานให้ดําเนิน
กจิการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี6กาํหนดไว ้อาํนาจหน้าที6เช่นว่านี%ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการดําเนินงาน
ของสาํนกังาน 

(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจําปี 
ของสาํนกังาน 

(๓) ดูแลฐานะและความมั 6นคงทางการเงนิ ให้ความเห็นชอบรายงานการเงนิ
พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้าม 
ทางการเงนิ 

(๔) กําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื6อนไขการให้กู้ยืมเงนิและการสนับสนุน
ทางการเงนิดา้นอื6น 

(๕) กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื6อนไขในการสนบัสนุนโครงการนวตักรรม
ของสาํนกังาน 

                                                                                 

๙๓ เมื6อประธานกรรมการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ใหป้ระธานกรรมการอยู่ในตําแหน่งเพื6อ
ดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการซึ6งได้รบัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6ตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม 
เมื6อต่อมาประธานกรรมการลาออกในขณะที6อยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไป จงึต้องนําบทบญัญตัิ
มาตรา ๑๘ มาใชบ้งัคบัแก่กรณีโดยอนุโลมเพื6อใหก้ารดําเนินการของคณะกรรมการสามารถดําเนินการ
ต่อไปไดต้ามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๙๖๓/๒๕๕๗) 
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 ๑๘๓ 

(๖) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจาก 
การบริหารจัดการตลอดจนเสนอต่อคณะรฐัมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื6อพิจารณาสั 6งการ 
ในกรณีมปัีญหาหรอือุปสรรคเกี6ยวกบัการประสานงานในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์
และอาํนาจหน้าที6ของสาํนกังาน 

(๗) จดัตั %งและยุบเลกิหน่วยงานเฉพาะทางในสาํนกังาน ในกรณีที6มคีวามจาํเป็น 
ต้องดําเนินการพฒันากิจกรรมใดเพื6อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสํานักงาน และกําหนด
วธิกีารบรหิารงานของหน่วยงานเฉพาะทางดงักล่าว 

(๘) ใหค้วามเหน็ชอบการกาํหนดค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร 
และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ที6เกดิจากการดาํเนินงานของสาํนกังาน 

(๙) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๑๐) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั 6วไป ตลอดจน 
ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัสาํนกังานในเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

(ก) การบริหารงานทั 6วไปของสํานักงาน การจัดแบ่งส่วนงานของ
สาํนกังาน ขอบเขตอาํนาจหน้าที6ของสว่นงานของสาํนกังาน 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน 
ค่าจา้งของผูป้ฏบิตังิานของสาํนกังาน 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การประเมนิผลงาน การถอดถอน 
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
การลงโทษของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง รวมทั %งวธิกีารและเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
สาํนกังาน รวมทั %งการบญัชแีละการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(จ) การจดัสวสัดิการและสทิธิประโยชน์อื6นแก่ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที6 
และลกูจา้ง 

(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที6และระเบียบเกี6ยวกับการปฏิบัติหน้าที6ของ 
ผูต้รวจสอบภายใน 

(ช) การสรรหา การแต่งตั %ง และการถอดถอนผูอ้าํนวยการ การปฏบิตังิาน
ของผูอ้าํนวยการ และการมอบหมายใหผู้อ้ื6นปฏบิตังิานแทน 

(๑๑) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรฐัมนตรเีพื6อปฏิบตัิการ 
ใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๔

(๑๒) กระทาํการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
สาํนกังานและอาํนาจหน้าที6ของสาํนกังานหรอืที6คณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

ระเบียบเกี6ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๑๐) (ง)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๐  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ไดใ้หท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการนั %น 
แจ้งให้ที6ประชุมทราบและให้ที6ประชุมพจิารณาว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั %น
สมควรจะอยู่ในที6ประชุมหรอืจะมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้หีนึ6งเสยีง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มขึ%นอกีเสยีงหนึ6ง
เป็นเสยีงชี%ขาด 

 

มาตรา ๒๑  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ
เป็นที6ปรกึษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และ 
ที6ปรกึษาคณะทํางาน เพื6อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ6งอย่างใดตามที6คณะกรรมการ
มอบหมายได ้

ที6ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที6ปรึกษา
คณะทํางานจะต้องไม่เป็นผู้มสี่วนได้เสยีในกจิการที6กระทํากบัสํานักงาน หรอืในกจิการ 
ที6เป็นการแข่งขนักบักจิการของสาํนักงานหรอืขดัหรอืแยง้ต่อวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ6งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น 
ประธานกรรมการ กรรมการ หรอืผูแ้ทนของสาํนักงานในการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6น
ตามมาตรา ๘ (๖) 

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ให้นํามาตรา ๒๐ มาใช้บงัคับ 
โดยอนุโลม 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๕

มาตรา ๒๒  ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรกึษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการไดร้บัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

ใหค้ณะทาํงานและที6ปรกึษาคณะทาํงานไดร้บัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6น
ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๓  ใหส้าํนกังานมผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

ในกรณี ที6 ไม่มีผู้อํ านวยการหรือผู้อํ านวยการไม่ อาจปฏิบัติห น้ าที6 ได ้
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหน้าที6แทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ 
ใหค้ณะกรรมการแต่งตั %งกรรมการคนหนึ6งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที6แทน 

 

มาตรา ๒๔  ผูอ้าํนวยการต้องเป็นผูส้ามารถทํางานใหแ้ก่สาํนักงานไดเ้ตม็เวลา
และตอ้งเป็นผูท้ี6มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(๓) เป็นผูท้รงคุณวุฒซิึ6งมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกบั
กจิการของสํานักงานตามที6กําหนดไว้ในวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗ 
และมาตรา ๘ 

(๔) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) 
 

มาตรา ๒๕  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได้
แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๖  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๔ 

มตขิองคณะกรรมการใหผู้อ้ํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอียู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ง
ผูอ้าํนวยการ 
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 ๑๘๖

มาตรา ๒๗  ผู้อํานวยการมหีน้าที6บรหิารกจิการของสํานักงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงคข์องสาํนกังาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มต ิและประกาศ
ของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที6และลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ 
ผูด้าํรงตําแหน่งผูต้รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง รวมทั %งใหม้หีน้าที6 ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6อใหก้ารดาํเนินงาน
ของสาํนกังานบรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสาํนกังาน 
รวมทั %งรายงานการเงนิและการบญัช ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 

(๓) เสนอความเหน็เกี6ยวกบัการปรบัปรุงกจิการและการดําเนินงานของสาํนักงาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคต่์อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๒๘  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) แต่งตั %งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็นผูช้่วยปฏบิตังิานของผูอ้าํนวยการตามที6ผูอ้าํนวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้างตลอดจนให้เจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี% ตามระเบยีบหรอื
ขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๓) วางระเบยีบเกี6ยวกบัการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขดัหรอืแย้งกบั
กฎหมายมตขิองคณะรฐัมนตร ีและระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มต ิหรอืประกาศ
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๙  ในกิจการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทน 
ของสํานักงาน  และเพื6อการนี% ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะ
อย่างแทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

นิตกิรรมใดที6ผูอ้ํานวยการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากผูอ้าํนวยการกระทาํโดยฝ่าฝืน
ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนดย่อมไม่ผกูพนัสาํนกังาน เวน้แต่คณะกรรมการ
ใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๓๐  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๗

หมวด ๔ 

การประสานการปฏบิตักิาร 

   
 

มาตรา ๓๑  เพื6อประโยชน์ในการส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันานวตักรรม
ของประเทศอย่างบูรณาการและมุ่งให้เกดิผลสมัฤทธิ d ให้คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที6
ประสานการปฏบิตักิารกบัสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6น
ของรฐั เพื6อใหห้น่วยงานดงักล่าวใชท้รพัยากรบุคคล งบประมาณ และอาํนาจหน้าที6ของตน
ใหเ้กดิผลสาํเรจ็ตามแผนปฏบิตักิารของสาํนกังาน 

การประสานการปฏิบัติการตามวรรคหนึ6ง สํานักงานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมอีํานาจจดัทําบนัทกึขอ้ตกลงฉบบัหนึ6งหรอืหลายฉบบัระหว่างสํานักงาน
กบัส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั เพื6อกําหนด
วธิีการ เงื6อนไข การใช้อํานาจหน้าที6 และความรบัผิดชอบของหน่วยงานนั %นได้ตามที6
เห็นสมควร รวมทั %งการมอบอํานาจของส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชนอื6น  
หรอืหน่วยงานอื6นของรฐัใหส้ํานักงานดําเนินการใด ๆ แทนด้วย  ทั %งนี% ภายใต้กฎหมาย
ว่าดว้ยการนั %นและตามความเหมาะสม 

ในกรณีที6ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั
ตามวรรคหนึ6งไม่ยนิยอมทาํบนัทกึขอ้ตกลงหรอืไมป่ฏบิตัติามบนัทกึขอ้ตกลงโดยไมม่เีหตุ
อนัสมควร ให้คณะกรรมการรายงานต่อรฐัมนตรหีรอืผู้มอีํานาจบงัคบับญัชาหรอืกํากบั
ดูแลหน่วยงานนั %น เพื6อพิจารณาสั 6งการ หรอืเสนอคณะรฐัมนตรเีพื6อวนิิจฉัยชี%ขาดและ 
ใหม้กีารดาํเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

หมวด ๕ 

ผูป้ฏบิตังิานของสาํนกังาน 

   
 

มาตรา ๓๒  ผูป้ฏบิตังิานของสาํนกังานมสีามประเภท คอื 

(๑) เจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ6งปฏิบัติงานโดยรบัเงนิเดือนหรอืค่าจ้าง 
จากงบประมาณของสาํนกังาน 

(๒) ที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ6งสํานักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที6 
เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งมาปฏบิตังิานของสาํนกังานเป็นการชั 6วคราวตามมาตรา ๓๕ 
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 ๑๘๘

มาตรา ๓๓  เจ้าหน้าที6และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่สาํนกังานไดเ้ตม็เวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6 
ของสาํนกังาน 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรอืลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื6นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ6น 

(๖) ไม่เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้งกบัสาํนกังาน 

(๗) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) หรอื (๗) 
ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้งชาวต่างประเทศซึ6งสาํนกังาน

จาํเป็นตอ้งจา้งหรอืแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๓๔  เจา้หน้าที6และลกูจา้งพน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๓ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกให้ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 

 

มาตรา ๓๕  เพื6อประโยชน์ในการบรหิารงานของสาํนักงาน รฐัมนตรอีาจขอให้
ขา้ราชการ พนกังาน เจา้หน้าที6 หรอืผูป้ฏบิตังิานอื6นใดในกระทรวง กรม องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ6น รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั มาปฏิบตัิงาน 
เป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสํานักงานเป็นการชั 6วคราวได้  ทั %งนี%  เมื6อได้รับอนุมัต ิ
จากผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของผูน้ั %น และมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ในกรณีที6เจา้หน้าที6ของรฐัไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง
ของสาํนักงานเป็นการชั 6วคราวตามวรรคหนึ6ง ใหถ้อืว่าเป็นการไดร้บัอนุญาตใหอ้อกจาก
ราชการหรอืออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้ับระยะเวลาระหว่างที6มาปฏบิตังิาน



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๘๙

ในสาํนักงานสําหรบัการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรอืประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานองเดยีวกนั
เสมอืนอยู่ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื6อสิ%นสุดระยะเวลาที6ได้รบัอนุมตัิให้มาปฏบิตัิงานในสํานักงาน ให้เจ้าหน้าที6
ของรฐัตามวรรคหนึ6งมสีทิธไิดร้บัการบรรจุและแต่งตั %งให้ดํารงตําแหน่งและรบัเงนิเดอืน 
ในสว่นราชการหรอืหน่วยงานเดมิในระดบัตําแหน่งที6ไม่ตํ6ากว่าตําแหน่งและเงนิเดอืนเดมิ
ตามขอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

 

หมวด ๖ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของสาํนกังาน 

   
 

มาตรา ๓๖  การบญัชีของสํานักงาน ให้จดัทําตามหลกัสากล ตามแบบและ
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด และตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัการเงนิ 
การบญัช ีและการพสัดุของสาํนกังาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของสาํนกังานทําหน้าที6เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและใหร้บัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการ ตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๗  ใหส้าํนกังานจดัทาํงบดุล งบการเงนิ และบญัชทีาํการสง่ผูส้อบบญัชี
ภายในหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงนิและทรพัย์สนิของสํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็น 
เป็นขอ้วเิคราะหว์่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประหยดั และไดผ้ลตาม
เป้าหมายเพยีงใด แลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื6อการนี%  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของสาํนักงาน สอบถามผูอ้ํานวยการ ผูต้รวจสอบภายใน เจา้หน้าที6และ
ลูกจ้าง หรือบุคคลอื6น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ของสาํนกังานเป็นการเพิ6มเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๐ 

มาตรา ๓๘  ใหส้าํนกังานทาํรายงานประจําปีเสนอรฐัมนตรทีุกสิ%นปีงบประมาณ 
รายงานนี%ให้กล่าวถึงผลงานของสํานักงานในปีที6ล่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั %ง
รายงานของผู้สอบบญัช ีรวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ 
และแผนงานที6จะจดัทาํในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๙  เพื6อประโยชน์ในการพฒันาและปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานของ
สาํนักงานให้มีประสทิธภิาพ เกดิผลสมัฤทธิ d สร้างความรบัผดิชอบและความเชื6อถือแก่
สาธารณชนในกิจการของสํานักงาน ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และ
แผนงานที6ได้จดัทําไว ้ให้สาํนักงานจดัใหม้กีารประเมนิผลการดําเนินงานตามระยะเวลา 
ที6คณะกรรมการกาํหนด แต่ตอ้งไม่นานกว่าสามปี 

การประเมนิผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดัทําโดยสถาบนั หน่วยงาน 
องค์กร หรือคณะบุคคลที6เป็นกลางและมีความเชี6ยวชาญในด้านการประเมินผล 
การดาํเนินงาน โดยมกีารคดัเลอืกหรอืแต่งตั %งตามวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมนิผลการดําเนินงานของสาํนักงานจะต้องแสดงขอ้เทจ็จรงิใหป้รากฏ
ทั %งในดา้นประสทิธผิล ในดา้นประสทิธภิาพ ในดา้นการพฒันาองคก์ร และในรายละเอยีดอื6น
ตามที6คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ6มเตมิขึ%น 

ในกรณีที6มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้ม ี
การประเมนิผลการดาํเนินงานเป็นครั %งคราวตามมาตรานี%ดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด ๗ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๔๐  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที6กํากับดูแลการดําเนินกิจการของ
สํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั %ง
สาํนกังาน นโยบายของรฐับาล และมตขิองคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบัสาํนกังาน  เพื6อการนี% 
ให้รฐัมนตรีมีอํานาจสั 6งให้สํานักงานชี%แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยบัยั %ง 
การกระทําของสํานักงานที6ขดัต่อวตัถุประสงค์ของการจดัตั %งสํานักงาน นโยบายของ
รฐับาล หรอืมติของคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบัสํานักงาน ตลอดจนสั 6งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ
เกี6ยวกบัการดาํเนินการของสาํนกังานได ้

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๑

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๑  เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใชบ้งัคบั ให้กองทุนพฒันานวตักรรมและ
เงนิทุนหมุนเวยีนเพื6อการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีป็นอนัยุบเลกิ และใหร้ฐัมนตรเีสนอ
คณะรฐัมนตรดีาํเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพื6ออนุมัติให้มีการโอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที6 ทรพัย์สนิ สิทธิ หนี% และเงนิของ
กองทุนพัฒนานวัตกรรมและเงินทุนหมุนเวียนเพื6อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี 
และบุคลากร รวมทั %งงบประมาณของสาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เฉพาะในส่วนที6เกี6ยวกบัสาํนักงานนวตักรรมแห่งชาติ ที6มอียู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี% 
ใช้บังคับ เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจําที6ยังมีผู้ครองอยู่  
ไปเป็นของสาํนกังานตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๒  ในวาระเริ6มแรก ซึ6งยงัไม่มคีณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
ให้คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติที6ตั %งขึ%นตามคําสั 6งกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที6 ๔๖/๒๕๕๑ เรื6อง แต่งตั %งคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ลงวันที6  
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ6งดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั 
ปฏบิตัหิน้าที6คณะกรรมการ โดยใหป้ฏบิตัหิน้าที6เป็นการชั 6วคราวไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๓  ใหผู้อ้าํนวยการสาํนักงานนวตักรรมแห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีซึ6งดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั ปฏิบตัิหน้าที6
ผู้อํานวยการเป็นการชั 6วคราวไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั %งผู้อํานวยการตาม 
พระราชกฤษฎกีานี% ซึ6งตอ้งไม่เกนิหนึ6งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๔  ในระหว่างที6ยงัไมม่รีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดของ
สํานักงาน ให้นําระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืข้อกําหนดของสํานักงานนวตักรรม
แห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนที6เกี6ยวกบัการปฏิบตัิงานตาม 
ขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที6ที6จะเป็นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี% 
ที6ใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อภสิทิธิ d  เวชชาชวีะ 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยที6ในระบบ
เศรษฐกจิยุคใหม่และการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศแบบยั 6งยนื จําเป็นต้อง 
มีพื%นฐานอยู่บนความสามารถที6จะแข่งขนัในตลาดโลกได้ แต่เนื6องจากความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศไทยที6อาศัยพื%นฐานของการพึ6งพาต้นทุนแรงงานที6ตํ6 า 
และทรพัยากรธรรมชาตนิั %นค่อย ๆ ลดลงและไม่สามารถพฒันาเพิ6มขดีความสามารถทาง 
การแข่งขนัในตลาดโลกให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพได้ รวมทั %งนานาอารยประเทศ 
ได้เปลี6ยนนโยบายเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันที6 เกิดจากการพัฒนา 
องคค์วามรูใ้หม่ ๆ การพฒันาเทคโนโลย ีและทกัษะการบรหิารจดัการที6ดแีละมคุีณภาพ 
จงึเป็นปัจจยัหลกัในการเพิ6มสมรรถนะและขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ภายใต้การพัฒนาที6มีคุณภาพและยั 6งยืน ประกอบกบัแนวทางหนึ6งที6เป็นปัจจยัสําคัญ 
ในการเพิ6มขีดความสามารถในการแข่งขันของชาติคือการพัฒนาความสามารถ 
ดา้นนวตักรรม  ดงันั %น เพื6อใหม้นีโยบายและมาตรการช่วยเหลอื ส่งเสรมิ และสนับสนุน 
การพฒันานวตักรรมที6เป็นระบบ เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด สมควรจดัตั %ง
สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาตขิึ%นเป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน
เพื6อดาํเนินภารกจิดงักล่าว  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๓

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งสาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๑๐ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป็นปีที6 ๖๖ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรจัดตั %งสํานักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ%นเป็นองค์การ
มหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสํานักงาน
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

มาตรา ๒๙๔  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื6อสารมาใช้เป็นเครื6องมือในการบริหารจัดการและบูรณาการการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานภาครฐั เพื6อเพิ6มศกัยภาพในการใหบ้รกิารประชาชน 

“สาํนกังาน” หมายความว่า สาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบรหิารสาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6สาํนกังาน 

                                                                                 
๙๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที6 ๑๐ ก/หน้า ๑๖/๒๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๔ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๔

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งสาํนกังาน 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
รกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ใหจ้ดัตั %งองคก์ารมหาชนขึ%น เรยีกว่า “สาํนักงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์
(องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สรอ.” และให้ใช้ชื6อภาษาองักฤษว่า “Electronic 
Government Agency (Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า “EGA” 

 

มาตรา ๖  ให้สํานักงานมทีี6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

 

มาตรา ๗  ใหส้าํนกังานมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี% 
(๑) พฒันา บรหิารจดัการ และใหบ้รกิารโครงสรา้งพื%นฐานสารสนเทศในส่วนที6

เกี6ยวกบัรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์

(๒) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐาน 
ดา้นรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์

(๓) ให้คําปรกึษา บรกิารดา้นวชิาการ และบรหิารจดัการโครงการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื6อสารในสว่นที6เกี6ยวขอ้งกบัรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์

(๔) ส่งเสรมิ สนับสนุน และจดัอบรมเพื6อยกระดบัทกัษะความรูค้วามสามารถ
ดา้นรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารที6เกี6ยวขอ้ง 

 

มาตรา ๘  เพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๗ ใหส้าํนกังานมอีํานาจหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั %งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจน 
ทาํนิตกิรรมอื6นใด เพื6อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสาํนกังาน 

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื6นทั %งภาครฐัและ
ภาคเอกชนทั %งในประเทศและต่างประเทศในกจิการที6เกี6ยวกบัการดําเนินการตามวตัถุประสงค์
ของสาํนกังาน 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๕

(๔) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื6อสนบัสนุนการดาํเนินงานของสาํนกังาน 

(๕) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

(๖) เป็นตวัแทนหรอืนายหน้า หรอืมอบหมาย หรอืว่าจา้งใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลอื6น
ประกอบกจิการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

(๗) กูย้มืเงนิเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

(๘) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการต่าง ๆ  ตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน  ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

(๙) ดําเนินการอื6นใดที6จําเป็นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สาํนกังาน 

การเขา้ร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยมืเงนิตาม (๗) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินกจิการของสาํนกังาน ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิและทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๓๙ 

(๒) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสม 

(๓) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรอืองค์กรอื6น 
รวมทั %งจากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดําเนิน
กจิการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

(๕) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสาํนกังาน 

การรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลกัษณะที6ทําใหส้าํนักงาน
ขาดความเป็นอสิระหรอืความเป็นกลาง 

 

มาตรา ๑๐  บรรดารายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที6ต้องนําส่งคลัง 
เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

ในกรณีที6มเีหตุจําเป็นหรอืสมควร สาํนักงานโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายไดข้องสาํนกังานในจาํนวนที6เหน็สมควรนําสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๑๙๖

มาตรา ๑๑  ให้อสงัหารมิทรพัย์ซึ6งสํานักงานได้มาจากการให้หรอืซื%อด้วยเงนิ
รายไดข้องสาํนกังานเป็นกรรมสทิธิ dของสาํนกังาน 

ให้สาํนักงานมอีํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่าย และจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๑๒  การใชจ้่ายเงนิของสาํนกังาน ใหใ้ชจ้่ายไปเพื6อกจิการของสาํนกังาน
โดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร
สาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส”์ ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้มคีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ
และประสบการณ์สงูทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร ดา้นการบรหิารจดัการ
หรอืดา้นอื6นที6เกี6ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกจิการของสาํนกังาน 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จาํนวนสี6คน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื6อสาร เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้อํานวยการ
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวนหา้คน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผูม้คีวามรู ้
ความเชี6ยวชาญและประสบการณ์เป็นที6ประจักษ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื6อสาร ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน การบัญช ี 
และงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบรหิารความเสี6ยง ด้านกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารหรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื6น 
ที6เกี6ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกจิการของสาํนกังาน 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งเจา้หน้าที6เป็นผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื6อเสนอคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิรวมทั %งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
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 ๑๙๗ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื6อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที6พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๗  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที6คณะรฐัมนตรกีาํหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิ6นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ6น 
กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษาพรรคการเมอืง
หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง หรอืที6ปรกึษาหรอืผู้เชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้ง
กบัสาํนกังาน 

(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที6กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการ 
ที6เป็นการแข่งขนักบักจิการของสาํนกังานหรอืขดัหรอืแยง้กบัวตัถุประสงคข์องสาํนักงาน 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูซ้ึ6งคณะกรรมการมอบหมายใหเ้ป็นประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื6น 
ตามมาตรา ๘ (๕) 

ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสาํนักงานจาํเป็นตอ้ง
แต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี6ปี 

เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มีการแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ%นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒซิึ6งพน้จากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
อาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้
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 ๑๙๘

มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที6ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที6คณะรฐัมนตรีแต่งตั %งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ6มขึ%น 
ในระหว่างที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งแต่งตั %งไวแ้ล้วยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่างหรอืเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพิ6มขึ%นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบั
วาระที6เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งได้แต่งตั %งไว้แล้ว  
เว้นแต่วาระที6เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั %งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ
ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทั %งหมดเท่าที6มอียู่จนกว่าจะมกีารแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหนึ6ง และในกรณีที6ประธานกรรมการพ้น
จากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที6เหลือเลือกกรรมการคนหนึ6งทําหน้าที6ประธาน
กรรมการเป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที6ควบคุมดูแลสํานักงานให้ดําเนิน
กจิการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี6กาํหนดไว ้อาํนาจหน้าที6เช่นว่านี%ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการดําเนินงาน
ของสาํนกังาน 

(๒) อนุมตัแิผนการลงทุน แผนการเงนิ โครงการ และงบประมาณประจําปีของ
สาํนกังาน 

(๓) ดูแลฐานะและความมั 6นคงทางการเงนิ ให้ความเห็นชอบรายงานการเงนิ
พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้าม 
ทางการเงนิ 

(๔) กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการใหทุ้นเพื6อสนับสนุนการพฒันารฐับาล
อเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศ 
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 ๑๙๙

(๕) กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื6อนไขในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  
ที6เป็นประโยชน์ต่อการพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั 

(๖) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจาก 
การบริหารจัดการตลอดจนเสนอต่อคณะรฐัมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื6อพิจารณาสั 6งการ 
ในกรณีมปัีญหาหรอือุปสรรคเกี6ยวกบัการประสานงานในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์
และอาํนาจหน้าที6ของสาํนกังาน 

(๗) ให้ความเหน็ชอบหลกัเกณฑ์การจดัเกบ็และอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง 
ค่าตอบแทน และค่าบรกิารในการดาํเนินกจิการของสาํนกังาน 

(๘) ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผูอ้ํานวยการและผูป้ฏบิตัิงานของสาํนักงาน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๙) ควบคุมดแูลการดาํเนินงานและการบรหิารงานทั 6วไป ตลอดจนออกระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัสาํนกังานในเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

(ก) การบรหิารงานทั 6วไปของสาํนักงาน การจดัแบ่งส่วนงานของสาํนักงาน
และขอบเขตอาํนาจหน้าที6ของสว่นงานดงักล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง
และเงนิอื6นของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การประเมนิผลงาน การถอดถอน 
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์  
การลงโทษของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง รวมทั %งวธิกีารและเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(ง) การบรหิารและการจดัการการเงนิ การพสัดุ และทรพัยส์นิของสาํนกังาน 
รวมทั %งการบญัชแีละการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(จ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื6นแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที6และระเบียบเกี6ยวกับการปฏิบัติหน้าที6ของ 
ผูต้รวจสอบภายใน 

(ช) การสรรหา การแต่งตั %ง และการถอดถอนผูอ้ํานวยการ การปฏบิตัิงาน
ของผูอ้าํนวยการและการมอบหมายใหผู้อ้ื6นปฏบิตังิานแทน 

(๑๐) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรฐัมนตรีเพื6อปฏิบตัิการ 
ใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎกีานี% 

(๑๑) กระทาํการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสาํนักงาน 

ระเบยีบเกี6ยวกบัการจําหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญูตาม (๙) (ง) ต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๐

มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ไดใ้หท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั %น
แจง้ให้ที6ประชุมทราบ และให้ที6ประชุมพจิารณาว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูน้ั %น
สมควรจะอยู่ในที6ประชุมหรอืจะมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้หีนึ6งเสยีง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มขึ%นอกีเสยีงหนึ6ง
เป็นเสยีงชี%ขาด 

 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ 
ในด้านที6เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสํานักงานเป็นที6ปรึกษาคณะกรรมการ  
และมอีํานาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที6ปรกึษาคณะทํางาน เพื6อพจิารณา
หรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ6งอย่างใดตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

ที6ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที6ปรึกษา
คณะทํางานจะต้องไม่เป็นผู้มสี่วนได้เสยีในกจิการที6กระทํากบัสํานักงาน หรอืในกจิการ 
ที6เป็นการแข่งขนักบักจิการของสาํนกังานหรอืขดัหรอืแยง้กบัวตัถุประสงคข์องสาํนักงาน  
ทั %งนี%  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ6งคณะกรรมการมอบหมาย 
ให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุนกับ 
นิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕) 

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรกึษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการ และอนุกรรมการไดร้บัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

ให้คณะทํางานและที6ปรึกษาคณะทํางานได้รับเบี%ยประชุมและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี
ซึ6งตอ้งมจีาํนวนไม่สงูกว่าเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามวรรคหนึ6ง 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๑

มาตรา ๒๒  ใหส้าํนกังานมผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

ในกรณี ที6 ไม่มีผู้อํ านวยการหรือผู้อํ านวยการไม่ อาจปฏิบัติห น้ าที6 ได ้ 
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหน้าที6แทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  
ใหค้ณะกรรมการแต่งตั %งกรรมการคนหนึ6งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที6แทน 

 

มาตรา ๒๓  ผูอ้าํนวยการตอ้งเป็นผูส้ามารถทํางานใหแ้ก่สาํนักงานไดเ้ตม็เวลา
และตอ้งเป็นผูท้ี6มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(๓) เป็นผูท้รงคุณวุฒซิึ6งมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกบั
กจิการของสํานักงานตามที6กําหนดไว้ในวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗ 
และมาตรา ๘ 

(๔) ไม่มลีกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) 
หรอื (๗) 

 

มาตรา ๒๔  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้
แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๕  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตําแหน่ง
เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓ 

มตขิองคณะกรรมการใหผู้อ้าํนวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอียู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ง
ผูอ้าํนวยการ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๒ 

มาตรา ๒๖  ผู้อํานวยการมีหน้าที6บรหิารกจิการของสํานักงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ของสํานักงาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนด นโยบาย มต ิและ
ประกาศของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคบับัญชาเจ้าหน้าที6และลูกจ้างทุกตําแหน่ง  
เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทั %งให้มหีน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6อใหก้ารดาํเนินงาน
ของสาํนกังานบรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสาํนกังาน
รวมทั %งรายงานการเงนิและบญัช ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 

(๓) เสนอความเหน็เกี6ยวกบัการปรบัปรุงกจิการและการดาํเนินงานของสาํนกังาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังานต่อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๒๗  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) แต่งตั %งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็นผูช้่วยปฏบิตังิานของผูอ้าํนวยการตามที6ผูอ้าํนวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี% ตามระเบยีบหรอื
ขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๓) วางระเบียบเกี6ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ข ัดหรือแย้ง 
กับกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มต ิ 
หรอืประกาศที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๘  ในกิจการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทน 
ของสํานักงาน  เพื6อการนี% ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตัิงานเฉพาะอย่าง
แทนกไ็ดแ้ต่ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

นิตกิรรมใดที6ผูอ้ํานวยการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากผูอ้าํนวยการกระทาํโดยฝ่าฝืน
ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนดย่อมไม่ผกูพนัสาํนกังาน เวน้แต่คณะกรรมการ
จะใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๓

หมวด ๔ 

ผูป้ฏบิตังิานของสาํนกังาน 

   
 

มาตรา ๓๐  ผูป้ฏบิตังิานของสาํนกังานมสีามประเภท คอื 

(๑) เจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ6งปฏิบัติงานโดยรบัเงนิเดือนหรอืค่าจ้าง 
จากงบประมาณของสาํนกังาน 

(๒) ที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ6งสํานักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที6 
เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งมาปฏบิตังิานของสาํนกังานเป็นการชั 6วคราวตามมาตรา ๓๓ 

 

มาตรา ๓๑  เจ้าหน้าที6และลูกจ้างต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่สาํนกังานไดเ้ตม็เวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6 
ของสาํนกังาน 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างของรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื6นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ6น 

(๖) ไม่เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้งกบัสาํนกังาน 

(๗) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรอื (๗) 
ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้งชาวต่างประเทศซึ6งสาํนกังาน

จาํเป็นตอ้งจา้งหรอืแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๓๒  เจา้หน้าที6และลกูจา้งพน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 
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 ๒๐๔

มาตรา ๓๓  เพื6อประโยชน์ในการบรหิารงานของสาํนักงาน รฐัมนตรอีาจขอให้
ขา้ราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรอืผู้ปฏบิตัิงานอื6นในกระทรวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ6น รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั มาปฏิบตัิงาน 
เป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจา้งเป็นการชั 6วคราวได้  ทั %งนี% เมื6อได้รบัอนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชา
หรอืนายจา้งของผูน้ั %น และมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ในกรณีที6เจา้หน้าที6ของรฐัไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง
เป็นการชั 6วคราวตามวรรคหนึ6ง ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาตให้ออกจากราชการหรอื
ออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้ับระยะเวลาระหว่างที6มาปฏบิตังิานในสาํนกังาน
สาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบํานาญหรอืประโยชน์ตอบแทนอื6นทาํนองเดยีวกนัเสมอืนอยู่
ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื6อสิ%นสุดระยะเวลาที6ได้รบัอนุมตัิให้มาปฏบิตัิงานในสํานักงาน ให้เจ้าหน้าที6
ของรฐัตามวรรคหนึ6งมสีทิธไิดร้บัการบรรจุและแต่งตั %งให้ดํารงตําแหน่งและรบัเงนิเดอืน 
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ตํ6ากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลง 
ที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

 

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของสาํนกังาน 

   
 

มาตรา ๓๔  การบัญชีของสํานักงาน ให้จดัทําตามหลกัสากล ตามแบบและ
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด และตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัการเงนิ 
การบญัช ีและการพสัดุของสาํนกังาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของสาํนกังานทําหน้าที6เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รบัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๕  ใหส้าํนกังานจดัทาํงบดุล งบการเงนิ และบญัชทีาํการสง่ผูส้อบบญัชี
ภายในหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงนิและทรพัย์สนิของสํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็น 
เป็นขอ้วเิคราะหว์่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประหยดั และไดผ้ลตาม
เป้าหมายเพยีงใด แลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๕ 

เพื6อการนี%  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของสํานักงาน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6 
และลูกจ้าง หรอืบุคคลอื6น และเรยีกให้ส่งสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  
ของสาํนกังานเป็นการเพิ6มเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๓๖  ใหส้าํนกังานทาํรายงานประจําปีเสนอรฐัมนตรทีุกสิ%นปีงบประมาณ
รายงานนี%ให้กล่าวถึงผลงานของสํานักงานในปีที6ล่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั %ง
รายงานของผู้สอบบญัช ีรวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ 
และแผนงานที6จะจดัทาํในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๗  เพื6อประโยชน์ในการพฒันาและปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานของ
สาํนักงานให้มีประสทิธภิาพ เกดิผลสมัฤทธิ d สร้างความรบัผดิชอบและความเชื6อถือแก่
สาธารณชนในกจิการของสาํนักงาน ตลอดจนการตดิตามความกา้วหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ และแผนงานที6ได ้
จดัทาํไว ้ใหส้าํนกังานจดัใหม้กีารประเมนิผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที6คณะกรรมการ
กาํหนด แต่ตอ้งไม่นานกว่าสามปี 

การประเมนิผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดัทําโดยสถาบนั หน่วยงาน 
องค์กร หรือคณะบุคคลที6เป็นกลางและมีความเชี6ยวชาญในด้านการประเมินผล 
การดาํเนินงานโดยมกีารคดัเลอืกหรอืแต่งตั %งตามวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมนิผลการดําเนินงานของสาํนักงานจะต้องแสดงขอ้เทจ็จรงิใหป้รากฏ
ในดา้นประสทิธผิล ในดา้นประสทิธภิาพ ในดา้นการพฒันาองคก์ร และในรายละเอยีดอื6น
ตามที6คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ6มเตมิขึ%น 

ในกรณีที6มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้ม ี
การประเมนิผลการดาํเนินงานเป็นครั %งคราวตามมาตรานี%ดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๓๘  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที6กํากับดูแลการดําเนินกิจการของ
สํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั %ง
สาํนกังาน นโยบายของรฐับาล และมตขิองคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบัสาํนกังาน  เพื6อการนี% 
ให้รฐัมนตรีมีอํานาจสั 6งให้สํานักงานชี%แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยบัยั %ง 
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 ๒๐๖ 

การกระทําของสํานักงานที6ขดัต่อวตัถุประสงค์ของการจดัตั %งสํานักงาน นโยบายของ
รฐับาล หรอืมติของคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบัสํานักงาน ตลอดจนสั 6งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ
เกี6ยวกบัการดาํเนินการของสาํนกังานได ้

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๙  เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั ให้รฐัมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรี
ดาํเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตัใิห้
มกีารโอนบรรดาอาํนาจหน้าที6 กจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี% และงบประมาณของสาํนกังาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาตติามพระราชบญัญตัพิฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะในส่วนของสํานักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครฐั 
และบรรดาภารกจิที6เกี6ยวกบัการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารดา้นรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกสข์องสํานักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารที6มอียู่ 
ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั เวน้แต่เงนิงบประมาณหมวดเงนิเดอืนและค่าจา้งประจํา
ซึ6งยงัมผีูค้รองอยู่ ไปเป็นของสาํนกังานตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๐  ในวาระเริ6มแรก ใหค้ณะกรรมการสาํนกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ภาครฐัตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ ว่าด้วย
การบรหิารโครงการพเิศษที6ใชทุ้นประเดมิของสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ6งออกตามพระราชบญัญัติพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ6งดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที6
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี%ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตั %งคณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี%ซึ6งต้องไม่เกนิหนึ6งร้อยยี6สบิวนันับแต่วนัที6พระราชกฤษฎีกานี% 
ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ6มแรก ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ภาครฐัตามคําสั 6งสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ6งออกตาม
ขอ้บงัคบัคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ว่าด้วยการบรหิาร
โครงการพเิศษที6ใชทุ้นประเดมิของสาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซึ6งดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบัปฏบิตัิหน้าที6ผู้อํานวยการตาม
พระราชกฤษฎกีานี%ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตั %งผูอ้าํนวยการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
ซึ6งตอ้งไม่เกนิหนึ6งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๗

มาตรา ๔๒  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสํานักงานปลดักระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร และพนักงานและลูกจ้างของสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครฐั สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
ตามพระราชบญัญัติพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ6งปฏบิตัิหน้าที6 
อยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบัที6สมคัรใจเปลี6ยนไปเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้งของ
สาํนักงาน ให้แจง้ความจํานงเป็นหนังสอืต่อผู้บงัคบับญัชาตามระเบยีบที6คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๐ กําหนด ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใชบ้งัคบั และ
ตอ้งผ่านการคดัเลอืกและประเมนิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ 
กาํหนด ซึ6งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงักล่าวตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรี
กาํหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแต่งตั %งผู้ที6ผ่านการคดัเลอืกและประเมินตามวรรคหนึ6ง ให้มีผล 
ในวนัที6คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารดาํเนินการตามมาตรา ๓๙ 

 

มาตรา ๔๓  ใหผู้ไ้ดร้บัการบรรจุและแต่งตั %งเป็นเจา้หน้าที6และลกูจา้งตามมาตรา ๔๒ 
ได้รบัเงนิเดอืน ค่าจา้ง หรอืค่าตอบแทนตามตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และค่าจา้ง ตามที6
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด รวมทั %งได้รบัสวสัดิการและประโยชน์อย่างอื6น  
ซึ6งรวมกนัแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าที6ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งผูน้ั %นไดร้บัอยู่เดมิ 

การเปลี6ยนจากขา้ราชการไปเป็นเจา้หน้าที6ของสาํนักงานตามพระราชกฤษฎกีา
นี%ให้ถือว่าเป็นการออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
แลว้แต่กรณี 

การเปลี6ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของสํานักงาน ให้ถือว่า
เป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลกิตําแหน่งหรอืเลกิจ้างโดยไม่มีความผิด 
และใหไ้ดร้บับาํเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง 

การเปลี6ยนไปเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้งของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไม่ถอืเป็นการออกจากงานเพราะสงักดัเดมิเลกิจา้ง 

 

มาตรา ๔๔  เพื6 อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณ 
สทิธิประโยชน์ตามข้อบังคับของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี% ข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างของสํานักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 
และพนกังานและลกูจา้งของสาํนักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศภาครฐั สาํนักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
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 ๒๐๘ 

เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ใดเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสํานักงานตาม 
พระราชกฤษฎกีานี% ประสงคจ์ะให้นับเวลาการทํางานในขณะที6เป็นขา้ราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างต่อเนื6องกับเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสํานักงานตาม 
พระราชกฤษฎีกานี% ให้มีสิทธิกระทําได้  ทั %งนี% ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื6อนไข 
ที6คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี%กาํหนด 

 

มาตรา ๔๕  ในระหว่างที6ยงัไม่มีระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนด 
ของสาํนักงานตามพระราชกฤษฎกีานี% ใหนํ้าระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนด
ของสํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตามพระราชบญัญัติพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในส่วนที6เกี6ยวกับการปฏิบัติงานตาม 
ขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที6ที6จะเป็นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี% 
ที6ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อภสิทิธิ d  เวชชาชวีะ 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๐๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื เนื6องจากการดําเนิน
กจิการของรฐัทางด้านการพัฒนา บรหิารจดัการ และการให้บรกิารโครงสร้างพื%นฐาน
สารสนเทศในส่วนที6 เกี6ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต้องกระทํ าโดยใช้ความรู ้
และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เพื6อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐาน 
ดา้นรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึให้บรกิารดา้นวชิาการและการบรหิารจดัการโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารในส่วนที6เกี6ยวข้องกบัรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื6อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ 
ด้านรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อให้สํานักงานที6จ ัดตั %งขึ%นมีการบริหารและการจัดการ 
ที6มคีวามอสิระ คล่องตวั และมปีระสทิธภิาพ สมควรจดัตั %งสาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์
ขึ%นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  จึงจําเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๐

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๑๐ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป็นปีที6 ๖๖ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรจดัตั %งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ%น 
เป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั %งสํานักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

มาตรา ๒๙๕  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า ธุรกรรมที6กระทําขึ%นโดยใชว้ธิกีาร

ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ั %งหมดหรอืแต่บางสว่น 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(องคก์ารมหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบรหิารสาํนกังานพฒันาธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6สาํนกังาน 

                                                                                 
๙๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที6 ๑๐ ก/หน้า ๓๓/๒๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๔ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๑ 

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งสาํนกังาน 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร
รกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ใหจ้ดัตั %งองคก์ารมหาชนขึ%น เรยีกว่า “สาํนักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “สพธอ.” และใหใ้ชช้ื6อเป็นภาษาองักฤษว่า 
“Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า 
“ETDA” 

 

มาตรา ๖  ให้สํานักงานมทีี6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

 

มาตรา ๗  ใหส้าํนกังานมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี% 
(๑) พัฒนา ส่งเสริม  และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

ของประเทศ 

(๒) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวสิาหกจิชุมชน 

(๓) ศกึษาความตอ้งการโครงสรา้งพื%นฐานสารสนเทศที6จะรองรบัการทาํธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ธุรกจิบรกิารเกี6ยวกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครฐัในด้านต่าง ๆ เพื6อจัดทําข้อเสนอแนะเกี6ยวกับการพัฒนา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศ 

(๔) ศกึษา วจิยั และพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารที6เกี6ยวขอ้งกบั
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อจัดทําข้อเสนอแนะเกี6ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื6อสารที6จาํเป็นต่อธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(๕) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการ
เกี6ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารดา้นธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจน
ดําเนินการฝึกอบรมเพื6อยกระดบัทกัษะเกี6ยวกบัมาตรฐาน ความมั 6นคงปลอดภัย หรอื
กรณีอื6นใดเกี6ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารดา้นธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๒

มาตรา ๘  เพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๗ ใหส้าํนกังานมอีํานาจหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั %งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจน 
ทาํนิตกิรรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสาํนกังาน 

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื6นทั %งภาครัฐ 
และภาคเอกชนทั %งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที6เกี6ยวกับการดําเนินการ 
ตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

(๔) จดัใหม้แีละใหทุ้นเพื6อสนบัสนุนการดาํเนินกจิการของสาํนกังาน 

(๕) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

(๖) กูย้มืเงนิเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

(๗) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ทั %งนี%  ตามหลักเกณฑ์และอัตรา 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๘) ดําเนินการอื6นใดที6จําเป็นหรือต่อเนื6องเพื6อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สาํนกังาน 

การเขา้ร่วมทุนตาม (๕) และการกู้ยืมเงนิตาม (๖) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินกจิการของสาํนกังาน ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิและทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๓๙ 

(๒) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสม 

(๓) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรอืองค์กรอื6น
รวมทั %งจากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดําเนิน
กจิการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน 

(๕) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสาํนกังาน 

การรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลกัษณะที6ทําใหส้าํนักงาน
ขาดความเป็นอสิระหรอืความเป็นกลาง 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๓ 

มาตรา ๑๐  บรรดารายไดข้องสาํนักงานไม่เป็นรายไดท้ี6ต้องนําส่งคลงัเป็นรายได้
แผ่นดนิ 

ในกรณีที6มเีหตุจําเป็นหรอืสมควร สาํนักงานโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายไดข้องสาํนกังานในจาํนวนที6เหน็สมควรสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

มาตรา ๑๑  ให้อสงัหารมิทรพัย์ซึ6งสํานักงานได้มาจากการให้หรอืซื%อด้วยเงนิ
รายไดข้องสาํนกังานเป็นกรรมสทิธิ dของสาํนกังาน 

ให้สาํนักงานมอีํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่าย และจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๑๒  การใชจ้่ายเงนิของสาํนกังาน ใหใ้ชจ้่ายไปเพื6อกจิการของสาํนกังาน
โดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร
สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส”์ ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้มคีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ
และประสบการณ์สงูทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร ดา้นการบรหิารจดัการ
หรอืดา้นอื6นที6เกี6ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกจิการของสาํนกังาน 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื6อสาร ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้อํานวยการสํานักงาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกนิหกคน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจาก 
ผูม้คีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที6ประจกัษ์ในดา้นการเงนิ ดา้นการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านอื6นที6เกี6ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การดําเนินงานของสํานักงานโดยในจํานวนนี%ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมิใช่ข้าราชการ 
หรอืผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐัที6มตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํร่วมอยู่ดว้ย 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๔

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งเจา้หน้าที6เป็นผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื6อเสนอคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิรวมทั %งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื6อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที6พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๗  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที6คณะรฐัมนตรกีาํหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิ6นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ6น 
กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษาพรรคการเมอืง
หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง หรอืที6ปรกึษาหรอืผู้เชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้ง
กบัสาํนกังาน 

(๗) ไม่เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการที6กระทํากบัสํานักงาน หรอืในกจิการที6เป็น
การแข่งขนักบักจิการของสาํนกังานหรอืขดัหรอืแยง้กบัวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูซ้ึ6งคณะกรรมการมอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการ 
กรรมการ หรอืผูแ้ทนของสาํนกังานในการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๕) 

ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสาํนักงานจาํเป็นตอ้ง
แต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสามปี 

เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยงัมไิดม้กีารแต่งตั %งประธานกรรมการ
หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒขิึ%นใหม่ ใหป้ระธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งพน้
จากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๕ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
อาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที6ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที6คณะรฐัมนตรีแต่งตั %งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ6มขึ%น 
ในระหว่างที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งแต่งตั %งไวแ้ล้วยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่างหรอืเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพิ6มขึ%นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบั
วาระที6เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งได้แต่งตั %งไว้แล้ว  
เว้นแต่วาระที6เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั %งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งก่อนวาระ
ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทั %งหมดเท่าที6มอียู่จนกว่าจะมกีารแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหนึ6ง และในกรณีที6ประธานกรรมการพน้จาก
ตําแหน่งก่อนวาระใหก้รรมการที6เหลอืเลอืกกรรมการคนหนึ6งทําหน้าที6ประธานกรรมการ
เป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที6ควบคุมดูแลสํานักงานให้ดําเนิน
กจิการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี6กาํหนดไว ้อาํนาจหน้าที6เช่นว่านี%ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการดําเนินงาน
ของสาํนกังาน 

(๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจําปี 
ของสาํนกังาน 

(๓) ดูแลฐานะและความมั 6นคงทางการเงนิ ให้ความเห็นชอบรายงานการเงนิ
พจิารณารายงานของผูต้รวจสอบการเงนิ และวางระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืขอ้หา้มทางการเงนิ 

(๔) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการใหทุ้นเพื6อสนบัสนุนการพฒันาธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๑๖

(๕) กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื6อนไขในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  
ที6เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(๖) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจาก 
การบริหารจัดการตลอดจนเสนอต่อคณะรฐัมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื6อพิจารณาสั 6งการ 
ในกรณีมปัีญหาหรอือุปสรรคเกี6ยวกบัการประสานงานในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์
และอาํนาจหน้าที6ของสาํนกังาน 

(๗) ให้ความเหน็ชอบหลกัเกณฑ์การจดัเกบ็และอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง 
ค่าตอบแทนและค่าบรกิารในการดาํเนินกจิการของสาํนกังาน 

(๘) ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผูอ้ํานวยการและผูป้ฏบิตัิงานของสาํนักงาน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๙) ควบคุมดแูลการดาํเนินงานและการบรหิารงานทั 6วไป ตลอดจนออกระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศหรอืขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัสาํนกังานในเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

(ก) การบรหิารงานทั 6วไปของสาํนักงาน การจดัแบ่งส่วนงานของสาํนักงาน
และขอบเขตอาํนาจหน้าที6ของสว่นงานดงักล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง
และเงนิอื6นของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การประเมนิผลงาน การถอดถอน 
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์  
การลงโทษของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง รวมทั %งวธิกีารและเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
สาํนกังาน รวมทั %งการบญัชแีละการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(จ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื6นแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที6และระเบียบเกี6ยวกับการปฏิบัติหน้าที6ของ 
ผูต้รวจสอบภายใน 

(ช) การสรรหา การแต่งตั %ง และการถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏบิตังิาน
ของผูอ้าํนวยการและการมอบหมายใหผู้อ้ื6นปฏบิตังิานแทน 

(๑๐) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรฐัมนตรีเพื6อปฏิบตัิการ 
ใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎกีานี% 

(๑๑) กระทาํการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสาํนักงาน 

ระเบียบเกี6ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๙) (ง)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 
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 ๒๑๗

มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั %น
แจง้ให้ที6ประชุมทราบ และให้ที6ประชุมพจิารณาว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูน้ั %น
สมควรจะอยู่ในที6ประชุมหรอืจะมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมให้ถือเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งให้มหีนึ6ง
เสยีงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มขึ%นอกี
เสยีงหนึ6งเป็นเสยีงชี%ขาด 

 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ 
ในดา้นที6เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสาํนักงานเป็นที6ปรกึษาคณะกรรมการ และ
มอีํานาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที6ปรกึษาคณะทํางาน เพื6อพจิารณา
หรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ6งอย่างใดตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

ที6ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที6ปรึกษา
คณะทํางานจะต้องไม่เป็นผู้มสี่วนได้เสยีในกจิการที6กระทํากบัสํานักงาน หรอืในกจิการ 
ที6เป็นการแข่งขนักบักจิการของสาํนกังานหรอืขดัหรอืแยง้กบัวตัถุประสงคข์องสาํนักงาน  
ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ6งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการหรอืผูแ้ทนของสาํนักงานในการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6น
ตามมาตรา ๘ (๕) 

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรกึษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการไดร้บัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

ใหค้ณะทาํงานและที6ปรกึษาคณะทาํงานไดร้บัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6น
ตามหลกัเกณฑ์ที6คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรซีึ6งต้องมี
จาํนวนไม่สงูกว่าเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตามวรรคหนึ6ง 
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 ๒๑๘

มาตรา ๒๒  ใหส้าํนกังานมผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

ในกรณี ที6 ไม่มีผู้อํ านวยการหรือผู้อํ านวยการไม่ อาจปฏิบัติห น้ าที6 ได ้ 
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหน้าที6แทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  
ใหค้ณะกรรมการแต่งตั %งกรรมการคนหนึ6งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที6แทน 

 

มาตรา ๒๓  ผูอ้าํนวยการตอ้งเป็นผูส้ามารถทํางานใหแ้ก่สาํนักงานไดเ้ตม็เวลา
และตอ้งเป็นผูท้ี6มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(๓) เป็นผูท้รงคุณวุฒซิึ6งมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกบั
กจิการของสํานักงานตามที6กําหนดไว้ในวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗ 
และมาตรา ๘ 

(๔) ไม่มลีกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) 
หรอื (๗) 

 

มาตรา ๒๔  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้
แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๕  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตําแหน่ง
เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓ 

มตขิองคณะกรรมการใหผู้อ้าํนวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอียู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ง
ผูอ้าํนวยการ 
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 ๒๑๙

มาตรา ๒๖  ผู้อํานวยการมีหน้าที6บรหิารกจิการของสํานักงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงคข์องสาํนกังาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย มต ิและประกาศ
ของคณะกรรมการ และเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หน้าที6และลกูจา้งทุกตาํแหน่ง เวน้แต่ผูด้าํรง
ตําแหน่งผูต้รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทั %งใหม้หีน้าที6 ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6อใหก้ารดาํเนินงาน
ของสาํนกังานบรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสาํนกังาน
รวมทั %งรายงานการเงนิและบญัช ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี6ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของ
สาํนกังานใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังานต่อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๒๗  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) แต่งตั %งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็นผูช้่วยปฏบิตังิานของผูอ้าํนวยการตามที6ผูอ้าํนวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี%  ตามระเบียบ 
หรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๓) วางระเบยีบเกี6ยวกบัการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขดัหรอืแย้งกบั
กฎหมาย มตขิองคณะรฐัมนตร ีและระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนด นโยบาย มต ิหรอืประกาศ
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๘  ในกจิการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูแ้ทนของ
สาํนกังาน  เพื6อการนี% ผูอ้าํนวยการจะมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทน 
กไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

นิตกิรรมใดที6ผูอ้ํานวยการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากผูอ้าํนวยการกระทาํโดยฝ่าฝืน
ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนดย่อมไม่ผกูพนัสาํนกังาน เวน้แต่คณะกรรมการ
จะใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 
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 ๒๒๐ 

หมวด ๔ 

ผูป้ฏบิตังิานของสาํนกังาน 

   
 

มาตรา ๓๐  ผูป้ฏบิตังิานของสาํนกังานมสีามประเภท คอื 

(๑) เจา้หน้าที6หรอืลูกจ้าง ไดแ้ก่ ผู้ซึ6งปฏบิตังิานโดยไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง
จากงบประมาณของสาํนกังาน 

(๒) ที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ6งสํานักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที6 
เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งมาปฏบิตังิานของสาํนกังานเป็นการชั 6วคราวตามมาตรา ๓๓ 

 

มาตรา ๓๑  เจ้าหน้าที6และลูกจ้างต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่สาํนกังานไดเ้ตม็เวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6 
ของสาํนกังาน 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างของรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื6นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ6น 

(๖) ไม่เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้งกบัสาํนกังาน 

(๗) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรอื (๗) 
ความใน (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้งชาวต่างประเทศซึ6งสาํนกังาน

จาํเป็นตอ้งจา้งหรอืแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๓๒  เจา้หน้าที6และลกูจา้งพน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 
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 ๒๒๑

มาตรา ๓๓  เพื6อประโยชน์ในการบรหิารงานของสาํนักงาน รฐัมนตรอีาจขอให้
ขา้ราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรอืผู้ปฏบิตัิงานอื6นในกระทรวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ6น รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรอืหน่วยงานอื6นของรฐั มาปฏิบตัิงาน 
เป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจา้งเป็นการชั 6วคราวได้  ทั %งนี% เมื6อได้รบัอนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชา
หรอืนายจา้งของผูน้ั %น และมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ในกรณีที6เจา้หน้าที6ของรฐัไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง
เป็นการชั 6วคราวตามวรรคหนึ6ง ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาตให้ออกจากราชการหรอื
ออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้ับระยะเวลาระหว่างที6มาปฏบิตังิานในสาํนกังาน
สาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบํานาญหรอืประโยชน์ตอบแทนอื6นทาํนองเดยีวกนัเสมอืนอยู่
ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื6อสิ%นสุดระยะเวลาที6ได้รบัอนุมตัิให้มาปฏบิตัิงานในสํานักงาน ให้เจ้าหน้าที6
ของรฐัตามวรรคหนึ6งมสีทิธไิดร้บัการบรรจุและแต่งตั %งให้ดํารงตําแหน่งและรบัเงนิเดอืน 
ในสว่นราชการหรอืหน่วยงานเดมิไม่ตํ6ากว่าตําแหน่งและเงนิเดอืนเดมิตามขอ้ตกลงที6ทาํไว้
ในการอนุมตั ิ

 

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของสาํนกังาน 

   
 

มาตรา ๓๔  การบัญชีของสํานักงาน ให้จดัทําตามหลกัสากล ตามแบบและ
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด และตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัการเงนิ
การบญัช ีและการพสัดุของสาํนกังาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของสาํนกังานทําหน้าที6เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รบัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๕  ใหส้าํนกังานจดัทาํงบดุล งบการเงนิ และบญัชทีาํการสง่ผูส้อบบญัชี
ภายในหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งดว้ยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงนิและทรพัย์สนิของสํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็น 
เป็นขอ้วเิคราะหว์่าการใช้จ่ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประหยดั และไดผ้ลตาม
เป้าหมายเพยีงใด แลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๒

เพื6อการนี% ให้ผู้สอบบญัชีมอีํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐาน
ต่าง ๆ ของสํานักงาน สอบถามผู้อํานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6และลูกจ้าง 
หรอืบุคคลอื6นและเรยีกใหส้่งสรรพสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของสาํนักงาน
เป็นการเพิ6มเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๓๖  ใหส้าํนกังานทาํรายงานประจําปีเสนอรฐัมนตรทีุกสิ%นปีงบประมาณ 
รายงานนี%ให้กล่าวถึงผลงานของสํานักงานในปีที6ล่วงมาแล้ว บัญชีทําการ พร้อมทั %ง
รายงานของผู้สอบบญัช ีรวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ 
และแผนงานที6จะจดัทาํในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๗  เพื6อประโยชน์ในการพฒันาและปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานของ
สาํนักงานให้มีประสทิธภิาพ เกดิผลสมัฤทธิ d สร้างความรบัผดิชอบและความเชื6อถือแก่
สาธารณชนในกจิการของสาํนกังาน ตลอดจนการตดิตามความกา้วหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสาํนกังานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคโ์ครงการ และแผนงานที6ไดจ้ดัทําไว้
ใหส้าํนกังานจดัใหม้กีารประเมนิผลการดาํเนินงานตามระยะเวลาที6คณะกรรมการกําหนด
แต่ตอ้งไม่นานกว่าสามปี 

การประเมนิผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดัทําโดยสถาบนั หน่วยงาน 
องคก์ร หรอืคณะบุคคลที6เป็นกลางและมคีวามเชี6ยวชาญในดา้นการประเมนิผลการดาํเนินงาน
โดยมกีารคดัเลอืกหรอืแต่งตั %งตามวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมนิผลการดําเนินงานของสาํนักงานจะต้องแสดงขอ้เทจ็จรงิใหป้รากฏ
ในดา้นประสทิธผิล ในดา้นประสทิธภิาพ ในดา้นการพฒันาองคก์ร และในรายละเอยีดอื6น
ตามที6คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ6มเตมิขึ%น 

ในกรณีที6มเีหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารประเมนิ 
ผลการดาํเนินงานเป็นครั %งคราวตามมาตรานี%ดว้ยกไ็ด ้

 

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๓๘  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที6กํากับดูแลการดําเนินกิจการของ
สํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั %ง
สาํนกังาน นโยบายของรฐับาล และมตขิองคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบัสาํนกังาน  เพื6อการนี% 
ให้รฐัมนตรีมีอํานาจสั 6งให้สํานักงานชี%แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยบัยั %ง 
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 ๒๒๓ 

การกระทําของสํานักงานที6ขดัต่อวตัถุประสงค์ของการจดัตั %งสํานักงาน นโยบายของ
รฐับาล หรอืมติของคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบัสํานักงาน ตลอดจนสั 6งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ
เกี6ยวกบัการดาํเนินการของสาํนกังานได ้

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๙  เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั ให้รฐัมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัิองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตั ิ
ใหม้กีารโอนบรรดาอาํนาจหน้าที6 กจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี% และงบประมาณของบรรดา
ภารกจิที6เกี6ยวกบัการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารดา้นการพฒันาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร  
และบรรดาภารกิจที6เกี6ยวกับการศึกษาวิจัยและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื%นฐาน
สารสนเทศที6สนับสนุนการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิตามพระราชบญัญตัพิฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๓๔ 
ที6มอียู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั ไปเป็นของสาํนกังานตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๐  ในวาระเริ6มแรก ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามพระราชบญัญัตวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และที6แกไ้ขเพิ6มเตมิ ซึ6งดาํรงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั ปฏบิตัหิน้าที6
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี%ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตั %งคณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎกีานี% ซึ6งตอ้งไม่เกนิหกสบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ6มแรก ให้ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 
ตามพระราชบญัญตัิพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ6งดํารงตําแหน่ง 
อยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั ปฏบิตัหิน้าที6ผูอ้าํนวยการตามพระราชกฤษฎกีานี%
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตั %งผูอ้ํานวยการตามพระราชกฤษฎกีานี% ซึ6งต้องไม่เกนิ
หนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๒  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสํานักงานปลดักระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร ซึ6งปฏิบัติหน้าที6อยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี% 
ใช้บงัคบัที6สมคัรใจเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจา้งของสาํนักงาน ให้แจง้ความจํานง
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๔

ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใชบ้งัคบั และต้องผ่านการคดัเลอืกและ
ประเมนิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึ6งหลกัเกณฑ์
และวธิกีารดงักล่าวต้องไม่ขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีําหนดตามมาตรา ๑๐ 
แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแต่งตั %งผู้ที6ผ่านการคดัเลอืกและประเมินตามวรรคหนึ6ง ให้มีผล 
ในวนัที6คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารดาํเนินการตามมาตรา ๓๙ 

 

มาตรา ๔๓  ใหผู้ไ้ดร้บัการบรรจุและแต่งตั %งเป็นเจา้หน้าที6และลกูจา้งตามมาตรา ๔๒ 
ได้รบัเงนิเดอืน ค่าจา้ง หรอืค่าตอบแทนตามตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และค่าจา้ง ตามที6
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด รวมทั %งได้รบัสวสัดิการและประโยชน์อย่างอื6น 
ซึ6งรวมกนัแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าที6ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งผูน้ั %นไดร้บัอยู่เดมิ 

การเปลี6ยนจากขา้ราชการไปเป็นเจา้หน้าที6ของสาํนกังานตามพระราชกฤษฎกีานี%
ใหถ้อืว่าเป็นการออกจากราชการเพราะเลกิหรอืยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการหรอืกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ แลว้แต่กรณี 

การเปลี6ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของสํานักงาน ให้ถือว่า
เป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลกิตําแหน่งหรอืเลกิจ้างโดยไม่มีความผิด 
และใหไ้ดร้บับาํเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง 

การเปลี6ยนไปเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้งของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี%
ไม่ถอืเป็นการออกจากงานเพราะสงักดัเดมิเลกิจา้ง 

 

มาตรา ๔๔  เพื6 อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณ 
สทิธิประโยชน์ตามข้อบังคับของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี% ข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างของสํานักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 
ผูใ้ดเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างของสาํนักงานตามพระราชกฤษฎีกานี% ประสงค ์
จะใหน้ับเวลาการทํางานในขณะที6เป็นขา้ราชการ พนักงาน หรอืลกูจา้ง ต่อเนื6องกบัเวลา
การทํางานของเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้มีสทิธิ
กระทาํได ้ ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื6อนไข ที6คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี%
กาํหนด 

 

มาตรา ๔๕  ในระหว่างที6ยงัไมม่รีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดของ
สาํนักงานตามพระราชกฤษฎกีานี% ใหนํ้าระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนดของ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติพัฒนา



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๕

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในส่วนที6เกี6ยวกับการปฏิบัติงานตาม 
ขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที6ที6จะเป็นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี% 
ที6ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อภสิทิธิ d  เวชชาชวีะ 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยที6ธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื6 อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การทําธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศใหเ้ป็นไปตามความต้องการโครงสรา้งพื%นฐานสารสนเทศ
ที6 เอื%อต่อการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี6ยวกับธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร 
ที6มีความมั 6นคงปลอดภัยและน่าเชื6อถือ  ดังนั %น เพื6อให้การดําเนินการบรรลุผลตาม 
ความมุ่งหมายในการที6จะพัฒนาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 
ทั %งในระดบัผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดบัองค์กร และระดบัประชาชน สมควรจดัตั %ง
สาํนักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสข์ึ%นเป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าดว้ย
องค์การมหาชนเพื6อให้การดําเนินการดงักล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเรว็ และ 
มปีระสทิธภิาพ  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๗

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป็นปีที6 ๖๖ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6 เป็นการสมควรจัดตั %งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ขึ%น 
เป็นองคก์ารมหาชนตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎกีานี%เรยีกว่า “พระราชกฤษฎกีาจดัตั %งศนูยค์วามเป็นเลศิ
ดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

มาตรา ๒๙๖  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“ชีววทิยาศาสตร์” หมายความว่า วทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ที6เกี6ยวข้องกบั

สขุภาพของมนุษย ์

“ศนูย”์ หมายความว่า ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ 
ดา้นชวีวทิยาศาสตร ์

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการศนูย ์

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6ศนูย ์

                                                                                 
๙๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที6 ๔๒ ก/หน้า ๓๗/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๘

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งศนูย ์

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีกัษาการ
ตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ให้จัดตั %งองค์การมหาชนขึ%น  เรียกว่า “ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “ศลช.” 

 

มาตรา ๖  ให้ศูนย์มีที6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ ในกรุงเทพมหานคร 
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

 

มาตรา ๗  ใหศ้นูยม์วีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี% 
(๑) สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาธุรกจิและอุตสาหกรรมดา้นชวีวทิยาศาสตร ์

(๒) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยัและการพฒันาต่อยอดการวจิยัผลติภัณฑ ์
และนวตักรรมดา้นชวีวทิยาศาสตรใ์หม้ศีกัยภาพเชงิพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม 

(๓) พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชวีวทิยาศาสตร ์

(๔) จดัทาํและเสนอยุทธศาสตรก์ารพฒันาธุรกจิและอุตสาหกรรมดา้นชวีวทิยาศาสตร ์

(๕) ประสานความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานอื6นของรัฐ 
สถาบนัการศกึษาที6เกี6ยวขอ้งและภาคเอกชนทั %งในประเทศและต่างประเทศ 

(๖) ใหบ้รกิารทางวชิาการ เผยแพร่ความรู ้และพฒันาบุคลากรดา้นชวีวทิยาศาสตร ์

 

มาตรา ๘  เพื6อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ศูนย์มีอํานาจหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั %งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจน 
ทาํนิตกิรรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของศนูย ์

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื6นทั %งภาครัฐ 
และภาคเอกชนทั %งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที6เกี6ยวกับการดําเนินการ 
ตามวตัถุประสงคข์องศนูย ์



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๒๙

(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื6 อสนับสนุนโครงการด้านชีววิทยาศาสตร์และ 
การดาํเนินงานของศนูย ์

(๕) บรหิารจดัการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ ตลอดจน
ทรพัยส์นิทางปัญญาและสทิธปิระโยชน์ที6เกี6ยวขอ้งในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องศนูย ์

(๖) กูย้มืเงนิเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องศนูย ์

(๗) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องศนูย ์

(๘) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องศนูย ์ ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

(๙) ดาํเนินการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องศนูย ์

การกู้ยืมเงนิตาม (๖) และการเขา้ร่วมทุนตาม (๗) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินกจิการของศนูย ์ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิและทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๔๐ 

(๒) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสม 

(๓) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรอืองค์กรอื6น 
รวมทั %งจากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดําเนิน
กจิการ 

(๕) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของศนูย ์

การรบัเงินหรือทรพัย์สินตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลักษณะที6ทําให้ศูนย ์
ขาดความเป็นอสิระหรอืความเป็นกลาง 

 

มาตรา ๑๐  บรรดารายได้ของศูนย์ไม่เป็นรายได้ที6ต้องนําส่งคลงัเป็นรายได้
แผ่นดนิ 

ในกรณีที6มเีหตุจําเป็นหรอืสมควร ศูนย์โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายไดข้องศนูยใ์นจาํนวนที6เหน็สมควรสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓๐

มาตรา ๑๑  ใหอ้สงัหารมิทรพัยซ์ึ6งศูนยไ์ดม้าจากการใหห้รอืซื%อดว้ยเงนิรายได้
ของศนูยเ์ป็นกรรมสทิธิ dของศนูย ์

ใหศ้นูยม์อีาํนาจในการปกครอง ดูแล บาํรุงรกัษา ใช ้จาํหน่าย และจดัหาประโยชน์
จากทรพัยส์นิของศนูย ์

 

มาตรา ๑๒  การใช้จ่ายเงินของศูนย์ ให้ใช้จ่ายไปเพื6 อกิจการของศูนย์
โดยเฉพาะ 

การเกบ็รกัษาและเบกิจ่ายเงนิของศูนย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร 
ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร”์ ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผู้มคีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ 
และประสบการณ์สูงทางด้านชวีวทิยาศาสตร ์ด้านการบรหิาร หรอืด้านอื6นที6เกี6ยวขอ้ง 
และเป็นประโยชน์ต่อกจิการของศนูย ์

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสี6คน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีปลดักระทรวงสาธารณสุข ผูอ้ํานวยการสาํนักงบประมาณ และผู้อํานวยการ
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกนิห้าคน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจาก 
ผู้มีความรู้ ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที6ประจกัษ์ในด้านชีววิทยาศาสตร ์ 
ด้านการบรหิาร ด้านธุรกจิและการลงทุน หรอืด้านอื6นที6เกี6ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
กจิการของศูนย ์โดยในจาํนวนนี%ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒซิึ6งมใิช่ขา้ราชการหรอืผูป้ฏบิตังิาน
ในหน่วยงานของรฐัที6มตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํร่วมอยู่ดว้ย 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งเจา้หน้าที6เป็นผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื6อเสนอคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิรวมทั %งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื6อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที6พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๗  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที6รฐัมนตรกีาํหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓๑ 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิ6นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ6น 
กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษาพรรคการเมอืง
หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง หรอืที6ปรกึษาหรอืผู้เชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้ง
กบัศนูย ์

(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที6กระทํากับศูนย์ หรือในกิจการที6เป็น 
การแข่งขนักับกิจการของศูนย์หรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูซ้ึ6งคณะกรรมการมอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการ 
กรรมการหรอืผูแ้ทนของศนูยใ์นการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๗) 

ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งศูนย์จําเป็นต้อง
แต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการของศนูย ์

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี6ปี 

เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยังมิได้มีการแต่งตั %งประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ%นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒซิึ6งพน้จากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
อาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓๒ 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที6ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที6คณะรฐัมนตรีแต่งตั %งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ6มขึ%น 
ในระหว่างที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งแต่งตั %งไวแ้ล้วยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่างหรอืเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพิ6มขึ%นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบั
วาระที6เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งได้แต่งตั %งไว้แล้ว  
เว้นแต่วาระที6เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั %งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อน
วาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั %งหมดเท่าที6มอียู่จนกว่าจะมกีารแต่งตั %ง 
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหนึ6ง และในกรณีที6ประธานกรรมการ
พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที6 เหลือเลือกกรรมการคนหนึ6 งทําหน้าที6 
ประธานกรรมการเป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที6ควบคุมดูแลศูนย์ให้ดําเนินกิจการ 
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี6กาํหนดไว ้อาํนาจหน้าที6เช่นว่านี%ใหร้วมถงึ 

(๑) กาํหนดทศิทาง เป้าหมาย และนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบ
แผนการดาํเนินงานของศนูย ์

(๒) อนุมตัแิผนการลงทุน แผนการเงนิ โครงการ และงบประมาณประจาํปีของศนูย ์

(๓) ดูแลฐานะและความมั 6นคงทางการเงนิ ให้ความเห็นชอบรายงานการเงนิ 
พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้าม 
ทางการเงนิ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื6อนไขในการสนับสนุนโครงการด้าน
ชวีวทิยาศาสตรข์องศนูย ์

(๕) ใหค้าํแนะนําหรอืเสนอแนะการแกไ้ขปัญหาหรอือุปสรรคอนัเกดิจากการบรหิาร
จดัการตลอดจนเสนอต่อคณะรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรเีพื6อพจิารณาสั 6งการในกรณีมปัีญหา
หรอือุปสรรคเกี6ยวกบัการประสานงานในการดําเนินการตามวตัถุประสงค์และอํานาจ
หน้าที6ของศนูย ์
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 ๒๓๓ 

(๖) ให้ความเหน็ชอบหลกัเกณฑ์การจดัเกบ็และอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง 
ค่าตอบแทนและค่าบรกิารในการดาํเนินกจิการของศนูย ์

(๗) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของศูนย ์
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๘) จัดตั %งและยุบเลิกสํานักงานสาขาของศูนย์ในกรณีที6มีความจําเป็น 
และเห็นสมควรเพื6อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์ และกําหนดวิธีการบริหารงาน 
ของสาํนกังานสาขาของศนูยด์งักล่าว 

(๙) ควบคุมดแูลการดาํเนินงานและการบรหิารงานทั 6วไป ตลอดจนออกระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัศนูยใ์นเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

(ก) การบริหารงานทั 6วไปของศูนย์ การจัดแบ่ งส่วนงานของศูนย ์
และขอบเขตอาํนาจหน้าที6ของสว่นงานดงักล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง
และเงนิอื6นของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การประเมนิผลงาน การถอดถอน 
วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
การลงโทษของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง รวมทั %งวธิกีารและเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรพัย์สนิของศูนย ์
รวมทั %งการบญัชแีละการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(จ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื6นแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที6และระเบียบเกี6ยวกับการปฏิบัติหน้าที6ของ 
ผูต้รวจสอบภายใน 

(ช) การสรรหา การแต่งตั %ง และถอดถอนผู้อํานวยการ การปฏิบัติงาน 
ของผูอ้าํนวยการและการมอบหมายใหผู้อ้ื6นปฏบิตังิานแทน 

(๑๐) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรฐัมนตรีเพื6อปฏิบตัิการ 
ใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎกีานี% 

(๑๑) กระทาํการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องศนูย ์

ระเบียบเกี6ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๙) (ง)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 
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 ๒๓๔

มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั %น
แจง้ให้ที6ประชุมทราบ และให้ที6ประชุมพจิารณาว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูน้ั %น
สมควรจะอยู่ในที6ประชุมหรอืจะมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้หีนึ6งเสยีง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มขึ%นอกีเสยีงหนึ6ง
เป็นเสยีงชี%ขาด 

 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ 
ในด้านที6เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของศูนย์เป็นที6ปรึกษาคณะกรรมการ และ 
มอีํานาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที6ปรกึษาคณะทํางาน เพื6อพจิารณา
หรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ6งอย่างใดตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

ที6ปรกึษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน และที6ปรกึษาคณะทาํงาน
จะต้องไม่เป็นผูม้สี่วนได้เสยีในกจิการที6กระทํากบัศูนย์ หรอืในกจิการที6เป็นการแข่งขนั
กบักจิการของศนูยห์รอืขดัหรอืแยง้กบัวตัถุประสงคข์องศนูย ์ ทั %งนี% ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ6งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
หรอืผูแ้ทนของศนูยใ์นการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๗) 

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรกึษาคณะกรรมการ ประธาน
อนุกรรมการ และอนุกรรมการได้รับเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6นตาม
หลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓๕ 

มาตรา ๒๒  ใหศ้นูยม์ผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

ในกรณี ที6 ไม่มีผู้อํ านวยการหรือผู้อํ านวยการไม่ อาจปฏิบัติห น้ าที6 ได ้ 
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหน้าที6แทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  
ใหค้ณะกรรมการแต่งตั %งกรรมการคนหนึ6งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที6แทน 

 

มาตรา ๒๓  ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่ศูนย์ได้เต็มเวลา  
และตอ้งเป็นผูท้ี6มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(๓) เป็นผูท้รงคุณวุฒซิึ6งมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกบั
กิจการของศูนย์ตามที6กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗  
และมาตรา ๘ 

(๔) ไม่มลีกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) 
หรอื (๗) 

 

มาตรา ๒๔  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได้
แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๕  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตําแหน่ง
เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓ 

มตขิองคณะกรรมการใหผู้อ้าํนวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอียู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ง
ผูอ้าํนวยการ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓๖ 

มาตรา ๒๖  ผู้อํานวยการมหีน้าที6บรหิารกจิการของศูนยใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของศูนย์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศ 
ของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที6และลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ 
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทั %งให้มีหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6อใหก้ารดาํเนินงาน
ของศนูยบ์รรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์
รวมทั %งรายงานการเงนิและบญัช ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี6ยวกบัการปรบัปรุงกจิการและการดําเนินงานของศูนย ์
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องศนูยต่์อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของศนูย ์

 

มาตรา ๒๗  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) แต่งตั %งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเพื6อเป็นผูช้่วยปฏบิตังิานของผูอ้าํนวยการตามที6ผูอ้าํนวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิยั เจา้หน้าที6
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี%  ตามระเบียบ 
หรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๓) วางระเบยีบเกี6ยวกบัการดาํเนินงานของศนูยโ์ดยไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมาย 
มติของคณะรฐัมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๘  ในกิจการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทน 
ของศูนย ์ เพื6อการนี% ผูอ้าํนวยการจะมอบอํานาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด ้
แต่ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

นิตกิรรมใดที6ผูอ้ํานวยการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากผูอ้าํนวยการกระทาํโดยฝ่าฝืน
ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพนัศูนย์ เวน้แต่คณะกรรมการ 
จะใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๓๗

หมวด ๔ 

ผูป้ฏบิตังิานของศนูย ์

   
 

มาตรา ๓๐  ผูป้ฏบิตังิานของศนูยม์สีามประเภท คอื 

(๑) เจา้หน้าที6หรอืลูกจ้าง ไดแ้ก่ ผู้ซึ6งปฏบิตังิานโดยไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง
จากงบประมาณของศนูย ์

(๒) ที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญ ไดแ้ก่ ผูซ้ึ6งศนูยจ์า้งใหป้ฏบิตัหิน้าที6เป็นที6ปรกึษา
หรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งมาปฏบิตังิานของศนูยเ์ป็นการชั 6วคราวตามมาตรา ๓๓ 

 

มาตรา ๓๑  เจ้าหน้าที6และลูกจ้างต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่ศนูยไ์ดเ้ตม็เวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6 
ของศนูย ์

(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน 
หรอืลกูจา้งของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื6นของรฐั หรอืขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้ง
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ6น 

(๖) ไม่เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้งกบัศนูย ์

(๗) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรอื (๗) 
ความใน  (๑ ) มิ ให้ ใช้บังคับแก่ เจ้าห น้าที6 และลูกจ้างชาวต่างประเทศ 

ซึ6งศนูยจ์าํเป็นตอ้งจา้งหรอืแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการของศนูย ์

 

มาตรา ๓๒  เจา้หน้าที6และลกูจา้งพน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 
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 ๒๓๘

มาตรา ๓๓  เพื6อประโยชน์ในการบริหารงานของศูนย์ รฐัมนตรีอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที6 หรือผู้ปฏิบัติงานอื6นในกระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ6น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่วยงานอื6นของรัฐ  
มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของศูนย์เป็นการชั 6วคราวได้  ทั %งนี% เมื6อได้รบั
อนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของผูน้ั %น และมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ในกรณีที6เจา้หน้าที6ของรฐัไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง
ของศูนย์เป็นการชั 6วคราวตามวรรคหนึ6ง ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาตให้ออกจาก
ราชการหรอืออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้ับระยะเวลาระหว่างที6มาปฏบิตังิาน
ในศูนย์สําหรบัการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรอืประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานองเดยีวกนั
เสมอืนอยู่ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื6อสิ%นสุดระยะเวลาที6ได้รบัอนุมตัิใหม้าปฏบิตัิงานในศูนย์ ให้เจา้หน้าที6ของรฐั
ตามวรรคหนึ6งมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั %งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือน 
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ตํ6ากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลง 
ที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

 

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของศนูย ์

   
 

มาตรา ๓๔  การบัญชีของศูนย์ ให้จัดทําตามหลักสากล ตามแบบและ
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด และตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัการเงนิ 
การบญัชแีละการพสัดุของศนูยต์ลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบ
อย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบตัิงานของศูนย์ทําหน้าที6เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและให้รบัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๕  ให้ศูนย์จดัทํางบดุล งบการเงนิ และบัญชีทําการส่งผู้สอบบญัชี
ภายในหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %ง โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น 
ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรพัย์สินของศูนย์ โดยให้แสดงความ
คิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด  
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 ๒๓๙

และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

เพื6อการนี%  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของศูนย์ สอบถามผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  
ผูต้รวจสอบภายใน เจ้าหน้าที6และลูกจ้าง หรอืบุคคลอื6น และเรยีกให้ส่งสรรพสมุดบญัชี
และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของศนูยเ์ป็นการเพิ6มเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๓๖  ให้ศูนย์ทํารายงานประจําปีเสนอรฐัมนตรีทุกสิ%นปีงบประมาณ 
รายงานนี%ใหก้ล่าวถงึผลงานของศนูยใ์นปีที6ล่วงมาแลว้ บญัชทีาํการ พรอ้มทั %งรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีรวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงาน 
ที6จะจดัทาํในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๗  เพื6อประโยชน์ในการพัฒนาและปรบัปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
ของศูนย์ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ d สร้างความรับผิดชอบและความเชื6อถือ 
แก่สาธารณชนในกจิการของศูนย ์ตลอดจนการตดิตามความกา้วหน้าและการตรวจสอบ 
การดําเนินงานของศูนยใ์ห้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ โครงการและแผนงานที6ได้จดัทําไว ้
ให้ศูนย์จดัให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที6คณะกรรมการกําหนด 
แต่ตอ้งไม่นานกว่าสามปี 

การประเมนิผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดัทําโดยสถาบนั หน่วยงาน 
องค์กร หรือคณะบุคคลที6เป็นกลางและมีความเชี6ยวชาญในด้านการประเมินผล 
การดาํเนินงานโดยมกีารคดัเลอืกหรอืแต่งตั %งตามวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมนิผลการดาํเนินงานของศนูยจ์ะตอ้งแสดงขอ้เทจ็จรงิใหป้รากฏในดา้น
ประสทิธผิล ในดา้นประสทิธภิาพ ในดา้นการพฒันาองคก์ร และในรายละเอยีดอื6นตามที6
คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ6มเตมิขึ%น 

ในกรณีที6มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้ม ี
การประเมนิผลการดาํเนินงานเป็นครั %งคราวตามมาตรานี%ดว้ยกไ็ด ้

ใหศู้นยร์ายงานผลการประเมนิผลการดําเนินงานต่อรฐัมนตรแีละคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการดว้ย 
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 ๒๔๐

มาตรา ๓๘  เพื6อประเมินความคุ้มค่าในการจดัตั %งศูนย์ เมื6อศูนย์ดําเนินการ 
ครบสามปี ใหศู้นยแ์ละสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการจดัให้มกีารประเมนิ
ความคุม้ค่า โดยเป็นไปตามตวัชี%วดัและค่าเป้าหมายที6รฐัมนตรแีละคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการกาํหนด 

การประเมนิความคุม้ค่าตามวรรคหนึ6ง ใหจ้ดัทําโดยสถาบนั หน่วยงาน องคก์ร 
หรือคณะบุคคลที6 เป็นกลางและมีความเชี6ยวชาญในด้านการประเมินผลตามที6
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการกาํหนด 

ใหศ้นูยร์ายงานผลการประเมนิความคุม้ค่าต่อรฐัมนตรแีละคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ และหากคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเหน็ว่าไม่คุ้มค่าในการจดัตั %ง 
ใหเ้สนอรฐัมนตรเีพื6อยุบเลกิต่อไป 

 

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๓๙  ให้รฐัมนตรมีีอํานาจหน้าที6กํากบัดูแลการดําเนินกิจการของศูนย ์
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตั %งศนูย ์นโยบายของ
รฐับาลและมตขิองคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบัศนูย ์ เพื6อการนี% ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจสั 6งใหศ้นูย์
ชี%แจงแสดงความคดิเหน็ ทํารายงาน หรอืยบัยั %งการกระทําของศนูยท์ี6ขดัต่อวตัถุประสงค์
ของการจัดตั %งศูนย์ นโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีที6เกี6ยวกับศูนย ์
ตลอดจนสั 6งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกี6ยวกบัการดาํเนินการของศนูยไ์ด ้

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๐  เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั ให้รฐัมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรี
ดาํเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตัใิห้
มกีารโอนบรรดาอาํนาจหน้าที6 กจิการ ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี% และงบประมาณของสาํนกังาน
บรหิารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศ 
ดา้นชวีวทิยาศาสตรข์องประเทศไทยที6มอียู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั ไปเป็นของ
ศนูยต์ามพระราชกฤษฎกีานี% 
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 ๒๔๑

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ6มแรก ให้คณะอนุกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศ 
ดา้นชวีวทิยาศาสตรข์องประเทศไทย ตามคําสั 6งคณะกรรมการบรหิารสํานักงานบรหิาร
และพฒันาองคค์วามรู ้ที6 ๑๖/๒๕๕๒ เรื6อง การแต่งตั %งคณะอนุกรรมการศูนยค์วามเป็นเลศิ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ลงวันที6 ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และคําสั 6ง
คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที6 ๑/๒๕๕๔ เรื6อง  
การแต่งตั %งคณะอนุกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 
เพิ6มเตมิ ลงวนัที6 ๑๐ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ6งดาํรงตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที6คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี%ไปพลางก่อนจนกว่า 
จะมกีารแต่งตั %งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี% ซึ6งตอ้งไม่เกนิเกา้สบิวนันบัแต่วนัที6
พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๒  ในวาระเริ6มแรก ใหผู้อ้ํานวยการศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร์
ของประเทศไทย สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ6งดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใช้บงัคบั ปฏบิตัหิน้าที6ผู้อํานวยการตามพระราช
กฤษฎกีานี%ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตั %งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎกีานี% ซึ6ง
ตอ้งไม่เกนิหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๓  เจา้หน้าที6หรอืลูกจา้งของสาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้
(องคก์ารมหาชน) ในสว่นที6เกี6ยวกบัการปฏบิตังิานของศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร์
ของประเทศไทย มสีทิธขิอเปลี6ยนไปเป็นเจา้หน้าที6หรอืลกูจา้งของศนูย ์

เจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ6งซึ6งสมคัรใจเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรือ
ลกูจา้งของศูนยใ์หแ้จง้ความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อผูบ้งัคบับญัชาตามระเบยีบที6คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๑ กาํหนด ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

การเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี%  
ไม่ถอืเป็นการออกจากงานเพราะสงักดัเดมิเลกิจา้ง 

การจะบรรจุและแต่งตั %งเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้งตามวรรคหนึ6งให้ดํารงตําแหน่งใด 
ใหเ้ป็นไปตามอตัรากําลงั คุณสมบตั ิและอตัราเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งที6คณะกรรมการตาม
มาตรา ๔๑ กาํหนด ซึ6งจะตอ้งพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งและอตัรากาํลงัของศนูย์
ที6จะมขีึ%นดว้ย และจะตอ้งไดร้บัเงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื6นไม่น้อยกว่าที6เจา้หน้าที6หรอืลกูจา้งผูน้ั %นเคยไดร้บัอยู่แลว้  ทั %งนี% โดยผูน้ั %น
ต้องผ่านการคดัเลือกและประเมินผลตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที6คณะกรรมการตาม
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 ๒๔๒

มาตรา ๔๑ กําหนด ซึ6งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงักล่าวต้องไม่ขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแต่งตั %งเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างที6ผ่านการคดัเลือกหรอืประเมนิผล
เป็นเจา้หน้าที6หรอืลกูจา้งของศนูย ์ใหม้ผีลในวนัที6คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหม้กีารดาํเนินการ
ตามมาตรา ๔๐ 

 

มาตรา ๔๔  เพื6 อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณ 
สิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี% เจ้าหน้าที6 
และลูกจา้งของศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตรข์องประเทศไทย สาํนักงานบรหิาร
และพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ผู้ใดเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างของ
ศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี% ประสงค์จะให้นับเวลาการทํางานในขณะที6เป็นเจ้าหน้าที6 
หรือลูกจ้างต่อเนื6 องกับเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของศูนย์ตาม 
พระราชกฤษฎีกานี%ให้มีสิทธิกระทําได้  ทั %งนี%  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื6อนไข 
ที6คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี%กาํหนด 

 

มาตรา ๔๕  ในระหว่างที6ยงัไม่มีระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนด 
ของศูนย์ตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้นําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนด 
ของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที6ใช้บังคบัอยู่ในวนัที6 
พระราชกฤษฎีกานี%ใชบ้งัคบั เฉพาะในส่วนที6เกี6ยวกบัการปฏบิตัิงานตามขอบวตัถุประสงค์
หรอือาํนาจหน้าที6ที6จะเป็นของศนูยต์ามพระราชกฤษฎกีานี% มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อภสิทิธิ d  เวชชาชวีะ 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื โดยที6ชวีวทิยาศาสตร์
มคีวามสาํคญัและจาํเป็นแก่การแพทยใ์นส่วนที6เกี6ยวขอ้งกบัสขุภาพของมนุษย ์เนื6องจาก
สามารถนําองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาศาสตร ์
ในเชงิธุรกจิและอุตสาหกรรม จงึควรสง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาธุรกจิและอุตสาหกรรม
ดา้นชวีวทิยาศาสตร ์เพื6อใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางดา้นชวีวทิยาศาสตรโ์ดยใหม้ี
หน่วยงานที6ทําหน้าที6จ ัดทําและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ด้านชวีวทิยาศาสตรแ์ละประสานความร่วมมอืด้านชวีวทิยาศาสตร ์ตลอดจนให้บรกิาร
ทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์  ดังนั %น  
เพื6อให้หน่วยงานนี%มกีารบรหิารจดัการที6มคีวามคล่องตวั มปีระสทิธภิาพ สมควรจดัตั %ง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ขึ%นเป็นองค์การมหาชน  จึงจําเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๔ 

พระราชกฤษฎกีา 

จดัตั %งสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เป็นปีที6 ๖๗ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรจัดตั %งสถาบันวัคซีนแห่งชาติขึ%นเป็นองค์การมหาชน 
ตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารมหาชน 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี%เรยีกว่า “พระราชกฤษฎีกาจดัตั %งสถาบนัวคัซนี
แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

มาตรา ๒๙๗  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคบัตั %งแต่วนัถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“วัคซีน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที6ผลิตจากสิ6งมีชีวิตหรือที6ได้จากการ

สงัเคราะหห์รอืกระบวนการอื6นใด ที6นํามาใชใ้นการกระตุ้นระบบภูมคุิม้กนัโรคของมนุษย ์
เพื6อป้องกนั รกัษา หรอืลดความรุนแรงของโรค 

“สถาบนั” หมายความว่า สถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบรหิารสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสถาบนั 

“เจา้หน้าที6” หมายความว่า เจา้หน้าที6สถาบนั 

                                                                                 

๙๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที6 ๗๕ ก/หน้า ๑/๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๕

“ลกูจา้ง” หมายความว่า ลกูจา้งสถาบนั 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุรกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

หมวด ๑ 

การจดัตั %ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที6 
   

 

มาตรา ๕  ให้จัดตั %งองค์การมหาชนขึ%น เรียกว่า “สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน)” เรยีกโดยย่อว่า “สวช.” และให้ใช้ชื6อเป็นภาษาองักฤษว่า “National 
Vaccine Institute (Public Organization)” เรยีกโดยย่อว่า “NVI” 

 

มาตรา ๖  ให้สถาบันมีที6ตั %งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
หรือในจังหวัดอื6นตามที6รฐัมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และอาจตั %ง
สาํนกังานสาขาไดต้ามที6คณะกรรมการเหน็สมควร 

 

มาตรา ๗  ใหส้ถาบนัมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี% 
(๑) บรหิารจดัการเพื6อการบูรณาการและขบัเคลื6อนการดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรว์คัซนีแห่งชาต ิ

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพ 
และมปีรมิาณเพยีงพอสาํหรบัที6จะใชท้ั %งในสถานการณ์ปกตแิละในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(๓) ศกึษา วเิคราะห ์และจดัทาํร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตรว์คัซนีแห่งชาติ
เพื6อเสนอต่อคณะกรรมการวคัซนีแห่งชาต ิ

(๔) สร้างเครอืข่ายผู้เชี6ยวชาญด้านวคัซีน และประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที6เกี6ยวขอ้งภาครฐัและภาคเอกชนทั %งในประเทศและต่างประเทศ 

(๕) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ดา้นการพฒันาวคัซนี 

(๖) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพื6อการพัฒนาบุคลากรด้านวคัซีน 
ของประเทศ 

 

มาตรา ๘  เพื6อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบนัมอีํานาจหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) จัดให้มีและให้ทุนเพื6อสนับสนุนการดําเนินงานด้านวัคซีน และการ
ดาํเนินงานของสถาบนั 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๖

(๒) บรหิารจดัการความรู ้ขอ้มูลข่าวสาร และจดัให้มฐีานขอ้มูลเพื6อสนับสนุน
การดาํเนินงานดา้นวคัซนีของประเทศ 

(๓) ถอืกรรมสทิธิ d มสีทิธคิรอบครอง และมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๔) ก่อตั %งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจน 
ทาํนิตกิรรมอื6นใดเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสถาบนั 

(๕) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื6นทั %งภาครัฐ  
และภาคเอกชนทั %งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที6เกี6ยวกับการดําเนินการ 
ตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๖) เขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นในกจิการที6เกี6ยวกบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๗) กูย้มืเงนิเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๘) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงค์ของสถาบนั  ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑ์และอตัราที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

(๙) ดาํเนินการอื6นใดที6จาํเป็นหรอืต่อเนื6องเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

การเข้าร่วมทุนตาม (๖) และการกู้ยืมเงนิตาม (๗) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๒ 

ทุน รายได ้และทรพัยส์นิ 

   
 

มาตรา ๙  ทุนและทรพัยส์นิในการดาํเนินกจิการของสถาบนั ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิและทรพัยส์นิที6ไดร้บัโอนมาตามมาตรา ๓๙ 

(๒) เงนิอุดหนุนทั 6วไปที6รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสม 

(๓) เงนิอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น หรอืองค์กรอื6น 
รวมทั %งจากต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิที6มผีูอุ้ทศิให ้

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายไดจ้ากการดําเนิน
กจิการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๕) ดอกผลของเงนิหรอืรายไดจ้ากทรพัยส์นิของสถาบนั 

การรบัเงนิหรอืทรพัย์สนิตาม (๓) จะต้องไม่กระทําในลกัษณะที6ทําให้สถาบนั
ขาดความเป็นอสิระหรอืความเป็นกลาง 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๔๗ 

มาตรา ๑๐  บรรดารายไดข้องสถาบนัไม่เป็นรายไดท้ี6ต้องนําส่งคลงัเป็นรายได้
แผ่นดนิ 

ในกรณีที6มเีหตุจาํเป็นหรอืสมควร สถาบนัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อาจนํารายไดข้องสถาบนัในจาํนวนที6เหน็สมควรสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

มาตรา ๑๑  ให้อสงัหาริมทรพัย์ซึ6งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื%อด้วยเงิน
รายไดข้องสถาบนัเป็นกรรมสทิธิ dของสถาบนั 

ให้สถาบนัมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรกัษา ใช้ จําหน่าย และจดัหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๒  การใช้จ่ายเงนิของสถาบนั ให้ใช้จ่ายไปเพื6อกิจการของสถาบัน
โดยเฉพาะ 

การเกบ็รกัษาและเบกิจ่ายเงนิของสถาบนั ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการ
กาํหนด 

 

หมวด ๓ 

การบรหิารและการดาํเนินกจิการ 

   
 

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร
สถาบนัวคัซนีแห่งชาต”ิ ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจากผูท้ี6มคีวามรู ้ความเชี6ยวชาญ 
และประสบการณ์สงูทางดา้นวคัซนี ด้านวทิยาศาสตร ์ดา้นการสาธารณสุข ดา้นการบรหิาร 
หรอืดา้นอื6นที6เกี6ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกจิการของสถาบนั 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสามคน ได้แก่ ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้อํานวยการสํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกนิหกคน ซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที6มีความรู้ ความเชี6ยวชาญและประสบการณ์เป็นที6ประจกัษ์ในด้านวคัซีน 
เทคโนโลยชีวีภาพ วทิยาศาสตร์ หรอืสาขาอื6นที6เกี6ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
ของสถาบนัโดยในจํานวนนี%ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบตัิงาน 
ในหน่วยงานของรฐัที6มตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํร่วมอยู่ดว้ย 

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และใหผู้้อํานวยการ
แต่งตั %งเจา้หน้าที6เป็นผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น 
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 ๒๔๘

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื6อเสนอคณะรฐัมนตรแีต่งตั %งเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิรวมทั %งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื6อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที6พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๗  
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที6รฐัมนตรกีาํหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัต ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ6นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิ6น กรรมการ หรอืผูด้ํารงตําแหน่งซึ6งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที6พรรคการเมอืง 

(๖) ไม่เป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง หรอืที6ปรกึษาหรอืผู้เชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้ง
กบัสถาบนั 

(๗) ไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการที6กระทาํกบัสถาบนั หรอืในกจิการที6เป็นการ
แข่งขนักบักิจการของสถาบนัหรือขดัหรือแย้งกบัวตัถุประสงค์ของสถาบนั ไม่ว่าโดย
ทางตรง หรอืทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูซ้ึ6งคณะกรรมการมอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการ 
กรรมการ หรอืผูแ้ทนของสถาบนัในการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๖) 

ความใน (๑) มใิห้ใชบ้งัคบัแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ6งสถาบนัจําเป็นต้อง
แต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสี6ปี 

เมื6อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ6ง หากยงัมไิดม้กีารแต่งตั %งประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ%นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึ6งพน้จากตําแหน่งตามวาระนั %นอยู่ในตําแหน่งเพื6อดาํเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ
หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึ6งไดร้บัแต่งตั %งใหม่เขา้รบัหน้าที6 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
อาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้
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 ๒๔๙ 

มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤติเสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที6ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ หรอืในกรณีที6คณะรฐัมนตรีแต่งตั %งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ6มขึ%น 
ในระหว่างที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งแต่งตั %งไวแ้ล้วยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รบั
แต่งตั %งแทนตําแหน่งที6ว่าง หรอืเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพิ6มขึ%นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบั
วาระที6เหลืออยู่ของประธานกรรมการ หรอืกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งได้แต่งตั %งไว้แล้ว  
เว้นแต่วาระที6เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั %งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒแิทนกไ็ด ้

ในกรณีที6ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนวาระให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั %งหมดเท่าที6มีอยู่จนกว่าจะมีการ
แต่งตั %งประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ6ง และในกรณีที6
ประธานกรรมการพน้จากตําแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที6เหลอืเลอืกกรรมการคนหนึ6ง
ทาํหน้าที6ประธานกรรมการเป็นการชั 6วคราว 

 

มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมอีํานาจหน้าที6ควบคุมดแูลสถาบนัใหด้ําเนินกจิการ
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี6กาํหนดไว ้อาํนาจหน้าที6เช่นว่านี%ใหร้วมถงึ 

(๑) กําหนดทศิทาง เป้าหมาย และนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบ
แผนการดาํเนินงานของสถาบนั 

(๒) อนุมตัแิผนการลงทุน แผนการเงนิ และงบประมาณประจาํปีของสถาบนั 

(๓) ให้ความเหน็ชอบหลกัเกณฑ์การจดัเกบ็และอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง 
ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดาํเนินกจิการของสถาบนั 

(๔) ดูแลฐานะและความมั 6นคงทางการเงนิ ให้ความเห็นชอบรายงานการเงนิ 
พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อห้าม 
ทางการเงนิ 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื6อสนับสนุนการศึกษา 
ดา้นวคัซนีและการดาํเนินงานของสถาบนั 
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 ๒๕๐ 

(๖) จัดตั %งและยุบเลิกสํานักงานสาขาของสถาบันในกรณีที6มีความจําเป็น 
และเห็นสมควรเพื6อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสถาบัน และกําหนดวิธีการบริหารงาน 
ของสาํนกังานสาขาของสถาบนัดงักล่าว 

(๗) ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบตัิงานของสถาบนั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๘) ควบคุมดแูลการดาํเนินงานและการบรหิารงานทั 6วไป ตลอดจนออกระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัสถาบนัในเรื6องดงัต่อไปนี% 

(ก) การบริหารงานทั 6วไปของสถาบัน การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน 
และขอบเขตอาํนาจหน้าที6ของสว่นงานดงักล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ค่าจา้ง 
และเงนิอื6นของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตั %ง การประเมนิผลงาน การถอดถอน
วนิัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การ
ลงโทษของเจา้หน้าที6และลกูจา้ง รวมทั %งวธิกีารและเงื6อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(ง) การบรหิารและการจดัการการเงนิ การพสัดุ และทรพัยส์นิของสถาบนั 
รวมทั %งการบญัช ีและการจาํหน่ายทรพัยส์นิจากบญัชเีป็นสญู 

(จ) การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื6นแก่เจา้หน้าที6และลกูจา้ง 

(ฉ ) ขอบเขตอํานาจหน้าที6 และระเบียบเกี6ยวกับการปฏิบัติห น้าที6 
ของผูต้รวจสอบภายใน 

(ช) การสรรหา การแต่งตั %ง และการถอดถอนผูอ้ํานวยการ การปฏบิตังิาน
ของผูอ้าํนวยการ และการมอบหมายใหผู้อ้ื6นปฏบิตังิานแทน 

(๙) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรฐัมนตรีเพื6อปฏิบัติการ 
ใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎกีานี% 

(๑๐) กระทําการอื6นใดที6จําเป็นหรือต่อเนื6 องเพื6 อให้บรรลุวัต ถุประสงค ์
ของสถาบนั 

ระเบียบเกี6ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๘) (ง)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ6งหนึ6งของจาํนวนกรรมการทั %งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหท้ี6ประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ6งเป็นประธานในที6ประชุม 
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 ๒๕๑ 

ในการปฏบิตัิหน้าที6 ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสี่วนได้เสยีโดยตรง
หรอืโดยอ้อมในเรื6องที6คณะกรรมการพจิารณา ให้ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้นั %น
แจง้ให้ที6ประชุมทราบ และให้ที6ประชุมพจิารณาว่าประธานกรรมการหรอืกรรมการผูน้ั %น
สมควรจะอยู่ในที6ประชุมหรอืจะมมีตใินการประชุมเรื6องนั %นไดห้รอืไม่  ทั %งนี% ตามระเบยีบ 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

การวินิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ6งให้ม ี
หนึ6งเสยีงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที6ประชุมออกเสยีงเพิ6มขึ%น
อกีเสยีงหนึ6งเป็นเสยีงชี%ขาด 

 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั %งผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งมคีวามเชี6ยวชาญ 
ในด้านที6เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสถาบันเป็นที6ปรึกษาคณะกรรมการ  
และมีอํานาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื6อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ6งอย่างใดตามที6คณะกรรมการมอบหมายได ้

ที6ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานจะต้องไม่เป็น 
ผู้มสี่วนได้เสยีในกิจการที6กระทํากบัสถาบนั หรอืในกจิการที6เป็นการแข่งขนักบักจิการ
ของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ทั %งนี%  ไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ6งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการ หรอืผูแ้ทนของสถาบนัในการเขา้ร่วมทุนกบันิตบิุคคลอื6นตามมาตรา ๘ (๖) 

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที6ปรึกษาคณะกรรมการ  
ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ได้รบัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6น 
ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

มาตรา ๒๒  ใหส้ถาบนัมผีูอ้าํนวยการคนหนึ6ง 

คณะกรรมการเป็นผูม้อีาํนาจสรรหา แต่งตั %ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 

ในกรณี ที6 ไม่มีผู้อํ านวยการหรือผู้อํ านวยการไม่ อาจปฏิบัติห น้ าที6 ได ้ 
ให้รองผู้อํานวยการที6มีอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหน้าที6แทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  
ใหค้ณะกรรมการแต่งตั %งกรรมการคนหนึ6งเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าที6แทน 
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 ๒๕๒

มาตรา ๒๓  ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบนัได้เต็มเวลา
และตอ้งเป็นผูท้ี6มคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปีบรบิรูณ์ 

(๓) เป็นผูท้รงคุณวุฒซิึ6งมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกบั
กิจการของสถาบันตามที6กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที6ตามมาตรา ๗  
และมาตรา ๘ 

(๔) ไม่มลีกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) (๖) 
หรอื (๗) 

 

มาตรา ๒๔  ผูอ้าํนวยการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี6ปี และอาจไดร้บัแต่งตั %ง
อกีได ้แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๒๕  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจาก
ตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหน้าที6 มคีวามประพฤตเิสื6อมเสยี
หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๒๓ 

มติของคณะกรรมการใหผู้้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที6มอียู่โดยไม่นับรวมตําแหน่ง
ผูอ้าํนวยการ 

 

มาตรา ๒๖  ผูอ้าํนวยการมหีน้าที6บรหิารกจิการของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และประกาศ 
ของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที6และลูกจ้างทุกตําแหน่ง เว้นแต่ 
ผูด้าํรงตําแหน่งผูต้รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง รวมทั %งใหม้หีน้าที6 ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื6อใหก้ารดําเนินงาน
ของสถาบนับรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจําปีเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบนั
รวมทั %งรายงานการเงนิและบญัช ีตลอดจนเสนอแผนการเงนิและงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณา 
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 ๒๕๓ 

(๓) เสนอความเหน็เกี6ยวกบัการปรบัปรุงกจิการและการดําเนินงานของสถาบนั
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสถาบนัต่อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๒๗  ผูอ้าํนวยการมอีาํนาจ 

(๑) แต่งตั %งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ เพื6อเป็นผูช้่วยปฏบิตังิานของผูอ้าํนวยการตามที6ผูอ้าํนวยการมอบหมาย 

(๒) บรรจุ แต่งตั %ง เลื6อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยเจา้หน้าที6
และลูกจ้าง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที6และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั %งนี%  ตามระเบียบ 
หรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

(๓) วางระเบียบเกี6ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไม่ขดัหรือแย้งกับ
กฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มต ิ 
หรอืประกาศที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๘  ในกิจการที6เกี6ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทน 
ของสถาบนั  เพื6อการนี% ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏบิตัิงานเฉพาะอย่าง
แทนกไ็ดแ้ต่ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัที6คณะกรรมการกาํหนด 

นิติกรรมใดที6ผู้อํานวยการหรอืผู้รบัมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดย 
ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับที6คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสถาบัน เว้นแต่
คณะกรรมการจะใหส้ตัยาบนั 

 

มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอื6นของผูอ้าํนวยการตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

 

หมวด ๔ 

ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๐  ผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัมสีามประเภท คอื 

(๑) เจา้หน้าที6หรอืลูกจ้าง ไดแ้ก่ ผู้ซึ6งปฏบิตังิานโดยไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง
จากงบประมาณของสถาบนั 

(๒) ที6ปรึกษาหรือผู้เชี6ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ6งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที6เป็น 
ที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญโดยมสีญัญาจา้ง 

(๓) เจา้หน้าที6ของรฐัซึ6งมาปฏบิตังิานของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวตามมาตรา ๓๓ 
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 ๒๕๔

มาตรา ๓๑  เจ้าหน้าที6และลูกจ้างต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ตํ6ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ และไม่เกนิหกสบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) สามารถทาํงานใหแ้ก่สถาบนัไดเ้ตม็เวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอํานาจหน้าที6 
ของสถาบนั 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน  
หรอืลกูจา้งของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื6นของรฐั หรอืขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้ง
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ6น 

(๖) ไม่เป็นที6ปรกึษาหรอืผูเ้ชี6ยวชาญซึ6งมสีญัญาจา้งกบัสถาบนั 

(๗) ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรอื (๗) 
ความใน (๑) มใิห้ใช้บงัคบัแก่เจา้หน้าที6และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ6งสถาบนั

จาํเป็นตอ้งจา้งหรอืแต่งตั %งตามขอ้ผกูพนัหรอืตามลกัษณะของกจิการของสถาบนั 

 

มาตรา ๓๒  เจา้หน้าที6และลกูจา้งพน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ6งอย่างใดตามมาตรา ๓๑ 

(๔) ถูกให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 

 

มาตรา ๓๓  เพื6อประโยชน์ในการบรหิารงานของสถาบนั รฐัมนตรอีาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที6 หรอืผู้ปฏิบตัิงานอื6นในกระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ6น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอื6น หรือหน่วยงานอื6นของรัฐ  
มาปฏบิตัิงานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจ้างของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวได ้ ทั %งนี% เมื6อได้รบั
อนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งของผูน้ั %น และมขีอ้ตกลงที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

ในกรณีที6เจา้หน้าที6ของรฐัไดร้บัอนุมตัใิหม้าปฏบิตังิานเป็นเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้ง
ของสถาบนัเป็นการชั 6วคราวตามวรรคหนึ6ง ให้ถือว่าเป็นการได้รบัอนุญาตให้ออกจาก
ราชการหรอืออกจากงานไปปฏบิตังิานใด ๆ และใหน้ับระยะเวลาระหว่างที6มาปฏบิตังิาน
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 ๒๕๕

ในสถาบัน สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื6นทํานอง
เดยีวกนัเสมอืนอยู่ปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี  

เมื6อสิ%นสุดระยะเวลาที6ได้รบัอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน ให้เจ้าหน้าที6 
ของรฐัตามวรรคหนึ6งมสีทิธไิดร้บัการบรรจุและแต่งตั %งให้ดํารงตําแหน่งและรบัเงนิเดอืน 
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ตํ6ากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลง 
ที6ทาํไวใ้นการอนุมตั ิ

 

หมวด ๕ 

การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผลงานของสถาบนั 

   
 

มาตรา ๓๔  การบัญชีของสถาบัน ให้จัดทําตามหลักสากล ตามแบบและ
หลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด และตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเกี6ยวกบัการเงนิ 
การบญัช ีและการพสัดุของสถาบนั ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ทราบอย่างน้อยปีละครั %ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหม้ผีูป้ฏบิตังิานของสถาบนัทาํหน้าที6เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และใหร้บัผดิชอบขึ%นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั 
ที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๕  ใหส้ถาบนัจดัทํางบดุล งบการเงนิ และบญัชทีําการส่งผูส้อบบญัชี
ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ%นปีบญัชทีุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที6
คณะกรรมการแต่งตั %งโดยความเหน็ชอบของสาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผู้สอบ
บญัชแีละประเมนิผลการใช้จ่ายเงนิและทรพัยส์นิของสถาบนั โดยใหแ้สดงความคดิเหน็
เป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผล 
ตามเป้าหมายเพยีงใด แลว้ทาํบนัทกึรายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื6อการนี%  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ของสถาบนั สอบถามผูอ้ํานวยการ รองผูอ้าํนวยการ ผูช้่วยผูอ้ํานวยการ 
ผู้ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที6และลูกจ้างหรอืบุคคลอื6น และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบญัช ี
และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของสถาบนัเป็นการเพิ6มเตมิไดต้ามความจาํเป็น 
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 ๒๕๖

มาตรา ๓๖  ให้สถาบนัทํารายงานประจําปีเสนอรฐัมนตรทีุกสิ%นปีงบประมาณ 
รายงานนี%ใหก้ล่าวถงึผลงานของสถาบนัในปีที6ล่วงมาแลว้ บญัชทีําการ พรอ้มทั %งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี รวมทั %งคําชี%แจงเกี6ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ  
และแผนงานที6จะจดัทาํในภายหน้า 

 

มาตรา ๓๗  เพื6อประโยชน์ในการพัฒนาและปรบัปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัให้มีประสทิธภิาพ เกิดผลสมัฤทธิ d สร้างความรบัผิดชอบและความเชื6อถือ 
แก่สาธารณชนในกจิการของสถาบนั ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบ
การดําเนินงานของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที6ไดจ้ดัทําไว ้
ใหส้ถาบนัจดัให้มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที6คณะกรรมการกําหนด 
แต่ตอ้งไม่นานกว่าสามปี 

การประเมนิผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ6ง ให้จดัทําโดยสถาบนั หน่วยงาน 
องค์กร หรือคณะบุคคลที6เป็นกลางและมีความเชี6ยวชาญในด้านการประเมินผลการ
ดาํเนินงาน โดยมกีารคดัเลอืกหรอืแต่งตั %งตามวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบนัจะต้องแสดงข้อเท็จจรงิให้ปรากฏ 
ในดา้นประสทิธผิล ในดา้นประสทิธภิาพ ในดา้นการพฒันาองคก์ร และในรายละเอยีดอื6น
ตามที6คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ6มเตมิขึ%น 

ในกรณีที6มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล คณะกรรมการจะจัดให้ม ี
การประเมนิผลการดาํเนินงานเป็นครั %งคราวตามมาตรานี%ดว้ยกไ็ด ้

ให้สถาบันรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการดว้ย 

 

หมวด ๖ 

การกาํกบัดแูล 

   
 

มาตรา ๓๘  ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจหน้าที6กาํกบัดูแลการดําเนินกจิการของสถาบนั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตั %งสถาบนั นโยบาย
ของรฐับาลและมตขิองคณะรฐัมนตรทีี6เกี6ยวกบัสถาบนั  เพื6อการนี% ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจสั 6ง
ใหส้ถาบนัชี%แจงแสดงความคดิเหน็ ทํารายงาน หรอืยบัยั %งการกระทาํของสถาบนัที6ขดัต่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั %งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตร ี
ที6เกี6ยวกบัสถาบนั ตลอดจนสั 6งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกี6ยวกบัการดาํเนินการของสถาบนัได ้
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 ๒๕๗

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๙  เมื6อพระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั ให้รฐัมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรี
ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญตัิองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื6ออนุมตั ิ
ให้มีการโอนบรรดาอํานาจหน้าที6  กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี%  และงบประมาณ 
ของหน่วยงานภายในของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุเฉพาะในสว่นที6ทาํหน้าที6
สาํนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวคัซนีแห่งชาตติามระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตร ี
ว่าดว้ยการขบัเคลื6อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วคัซนีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที6มอียู่ 
ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั ไปเป็นของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔๐  ในวาระเริ6มแรก ให้คณะกรรมการบรหิารสถาบนัวคัซีนแห่งชาติ
ประกอบด้วย ปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ อธบิดกีรมควบคุมโรค 
ผู้แทนกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ ผู้แทนสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ6งรฐัมนตรแีต่งตั %งจํานวนสามคน  
เป็นกรรมการ และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที6ผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๑ เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ ปฏบิตัหิน้าที6คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี%ไปพลางก่อน จนกว่า
จะมกีารแต่งตั %งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี% ซึ6งต้องไม่เกนิหนึ6งรอ้ยแปดสบิวนั
นบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ6ม แรก ในระหว่ างที6 ยังไม่ มีผู้อํ านวยการตาม 
พระราชกฤษฎกีานี% ใหผู้อ้าํนวยการสถาบนัวคัซนีแห่งชาตทิี6อธบิดกีรมควบคุมโรคแต่งตั %ง 
ปฏิบัติหน้าที6ผู้อํานวยการเป็นการชั 6วคราวไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั %ง
ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี% ซึ6งต้องไม่เกินหนึ6งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที6 
พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๔๒  ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมควบคุมโรค 
ที6ปฏบิตังิานในสถาบนัวคัซนีแห่งชาตซิึ6งจดัตั %งขึ%นตามคําสั 6งกรมควบคุมโรค ที6 ๒๖๖/๒๕๕๐ 
เรื6อง ตั %งสํานักงานคณะกรรมการวคัซีนแห่งชาติเป็นการภายใน สงักดักรมควบคุมโรค  
ลงวันที6 ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับคําสั 6งกรมควบคุมโรค ที6 ๑๒๔๓/๒๕๕๓  
เรื6อง จัดตั %งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นการภายใน สังกัดกรมควบคุมโรค ลงวันที6  
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ และระเบียบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการขบัเคลื6อนนโยบาย
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 ๒๕๘

และแผนยุทธศาสตร์วคัซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสทิธิขอเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6 
หรอืลกูจา้งของสถาบนั 

ขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอืลูกจ้างตามวรรคหนึ6งซึ6งสมคัรใจเปลี6ยนไป
เป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างของสถาบนั ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสอืต่อผู้บงัคบับญัชา 
ตามระเบียบที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วนัที6 
พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

การเปลี6ยนไปเป็นเจ้าหน้าที6หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี%  
ไม่ถอืเป็นการออกจากงานเพราะสงักดัเดมิเลกิจา้ง 

การบรรจุและแต่งตั %งเจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างตามวรรคหนึ6งให้ดํารงตําแหน่งใด  
ให้เป็นไปตามอัตรากําลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที6คณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึ6งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกบัโครงสร้างและอตัรากําลงั 
ของสถาบนัที6จะมขีึ%นดว้ย และจะต้องไดร้บัเงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิาร 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื6นไม่น้อยกว่าที6ขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอืลูกจา้ง 
ผูน้ั %นเคยไดร้บัอยู่แลว้  ทั %งนี% โดยผูน้ั %นต้องผ่านการคดัเลอืกและประเมนิผลตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารที6คณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ กําหนด ซึ6งหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงักล่าว
ตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนดตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัิ
องคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแต่งตั %งขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอืลูกจา้งที6ผ่านการคดัเลอืก
และประเมนิผลเป็นเจ้าหน้าที6หรอืลูกจา้งของสถาบนั ให้มผีลในวนัที6คณะรฐัมนตรมีมีติ
อนุมตัใิหม้กีารดาํเนินการตามมาตรา ๓๙ 

 

มาตรา ๔๓  เพื6อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิ
ประโยชน์ตามขอ้บงัคบัของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี% ขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ หรอืลูกจา้งของกรมควบคุมโรคตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ6ง ผู้ใดเปลี6ยนไปเป็น
เจ้าหน้าที6หรอืลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี% ประสงค์จะให้นับเวลาการ
ทาํงานในขณะที6เป็นขา้ราชการ พนกังานราชการ หรอืลกูจา้งต่อเนื6องกบัเวลาการทํางาน
ของเจา้หน้าที6หรอืลูกจา้งของสถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี% ใหม้สีทิธกิระทําได้  ทั %งนี% 
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื6อนไขที6คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎกีานี%กาํหนด 

 

มาตรา ๔๔  ในระหว่างที6ยงัไมม่รีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กาํหนดของ
สถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี% ให้นําระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนดของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที6ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใช้บงัคบั 
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 ๒๕๙

เฉพาะในส่วนที6เกี6ยวกบัการปฏบิตังิานตามขอบวตัถุประสงคห์รอือํานาจหน้าที6ที6จะเป็น
ของสถาบนัตามพระราชกฤษฎกีานี%มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ6งลกัษณ์  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยที6ในปัจจุบัน
สถานพยาบาลต่าง ๆ มกีารใชว้คัซนีเพื6อใชใ้นการป้องกนัโรคและเสรมิสรา้งสุขภาวะแก่
ประชาชนอย่างกว้างขวางโดยการนําเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ยังไม่มี
หน่วยงานที6ทําหน้าที6ในการบรหิารจดัการดา้นการวจิยั พฒันา และผลติวคัซนี เพื6อให้มี
เพยีงพอที6จะใชภ้ายในประเทศไม่ว่าในสถานการณ์ปกตแิละสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั %ง
ทําหน้าที6บรหิารจดัการและประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 
ที6เกี6ยวข้องทั %งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนทําหน้าที6เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูล 
และสรา้งองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นวคัซนี รวมทั %งใหบ้รกิารทางวชิาการ
และฝึกอบรมเพื6อการพัฒนาบุคลากรด้านวคัซีน สมควรมีหน่วยงานกลางด้านวคัซีน 
ที6มคีวามเป็นอสิระและคล่องตวัในการดาํเนินงาน  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 
 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๑

พระราชบญัญตั ิ

คุม้ครองการดาํเนินงานของทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 

   
 

ในพระปรมาภไิธย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สงัวาลย ์

ผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองค ์

ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

เป็นปีที6 ๑๗ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

โดยที6เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดําเนินงานของ 
ทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย 

 

พระมหากษัตรยิ์โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาร่างรฐัธรรมนูญในฐานะ
รฐัสภา จงึมพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี%เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิคุม้ครองการดําเนินงาน
ของทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  เพื6อคุ้มครองการดําเนินงานในประเทศไทยของทบวงการพลงังาน
ปรมาณูระหว่างประเทศใหบ้รรลุผลตามความมุ่งประสงค ์

(๑) ใหย้อมรบันบัถอืวา่ ทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศเป็นนิตบิุคคล 
และใหถ้อืว่ามภีูมลิาํเนาในประเทศไทย 

(๒) ใหท้บวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ สถานที6 ทรพัยส์นิ สนิทรพัย ์
และบรรณสารของทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ และให้ผูแ้ทนของสมาชกิ
และพนักงานของทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ และผู้เชี6ยวชาญที6ปฏิบตัิ
ภารกจิเพื6อทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ  ทั %งนี% ในระหว่างที6ปฏบิตัหิน้าที6 
ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพื6อปฏิบัติหน้าที6 หรือในการปฏิบตัิภารกิจ
                                                                                 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๙/ตอนที6 ๒๙/หน้า ๔๔๕/๒๗ มนีาคม ๒๕๐๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๒

เกี6ยวกบัทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ ไดร้บัเอกสทิธแิละความคุม้กนัตามที6
ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วยเอกสทิธิและความคุ้มกันของทบวงการพลงังานปรมาณู
ระหว่างประเทศฉบับที6คณะผู้ว่าการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ได้ให้ความเห็นชอบเมื6อวันที6 ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เพียงเท่าที6รฐับาลได้รบัใช ้
บทแห่งความตกลงนั %น หรือความตกลงที6ร ัฐบาลได้ทําไว้หรือจะได้ทําต่อไปกับ 
ทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ 

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตาม
พระราชบญัญตันีิ% 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ส.  ธนะรชัต ์

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี% คือ โดยที6ประเทศไทย 
ได้เข้าเป็นสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และมีพันธกรณี 
ที6จะต้องให้เอกสิทธิและความคุ้มกันในประเทศไทย ตามความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ ิ
และความคุ้มกันของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศฉบับที6คณะผู้ว่าการ 
ของทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศไดใ้หค้วามเหน็ชอบเมื6อวนัที6 ๑ กรกฎาคม 
๒๕๐๒  จงึจาํเป็นตอ้งตรากฎหมายขึ%นเพื6ออนุวตัตามบทของมาตรา ๓๘ แห่งความตกลง
ดงักล่าว 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๔

พระราชบญัญตั ิ

คุม้ครองการดาํเนินงานของสถาบนัเทคโนโลยี6แห่งเอเชยี 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๑๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๐ 

เป็นปีที6 ๒๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองการดําเนินงานของสถาบนั
เทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ%นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภาร่างรฐัธรรมนูญในฐานะรฐัสภา ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี%เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิคุม้ครองการดําเนินงาน
ของสถาบนัเทคโนโลยี6แห่งเอเชยี พ.ศ. ๒๕๑๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ% 
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ6งประเทศภาคี

สนธสิญัญาการป้องกนัร่วมกนัแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ได้ให้ความเหน็ชอบร่วมกนั
จดัตั %งขึ%นตามกฎบตัรของสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

 

มาตรา ๔  เพื6อคุม้ครองการดําเนินงานในประเทศไทยของสถาบนัใหบ้รรลุผล
ตามความมุ่งประสงค ์

(๑) ให้ยอมรับนับถือว่า สถาบันเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลําเนา 
ในประเทศไทย 

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๔/ตอนที6 ๑๑๔/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๑๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๕

(๒) ใหส้ถาบนัไดร้บัยกเวน้จากการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนราษฎร์
และกฎหมายว่าดว้ยสภาการศกึษาแห่งชาต ิ

 

มาตรา ๕  ใหส้ถาบนัไดร้บัยกเวน้ 

(๑) อากรแสตมป์ซึ6งเรยีกเกบ็ตามประมวลรษัฎากร สาํหรบัเงนิที6สถาบนัได้รบั
จากการบรจิาคและค่าธรรมเนียมการศกึษา 

(๒) อากรตามกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราศุลกากรและภาษีการคา้ตามประมวล
รษัฎากร สาํหรบัอุปกรณ์และวสัดุของสถาบนัที6นําเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื6อการศกึษา
และวิจัยอันเป็นการดําเนินงานตามปกติวิสัยตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ทั %งนี%  
เฉพาะเมื6อสถาบนัได้รบัความเห็นชอบในการนําเขา้มาในราชอาณาจกัรจากกระทรวง 
การต่างประเทศแลว้ 

(๓) ภาษโีรงเรอืนและที6ดนิตามกฎหมายว่าดว้ยภาษโีรงเรอืนและที6ดนิ และภาษี
บํารุงท้องที6ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที6 สําหรบัทรพัย์สนิของสถาบันซึ6งใช้
เกี6ยวกบัการศกึษาหรอืทรพัยส์นิที6ใช้เป็นหอพกัหรอืบ้านพกัของนักศกึษาหรอืพนักงาน
ของสถาบันซึ6งอยู่ในบริเวณที6ตั %งของสถาบัน  ทั %งนี%  เฉพาะทรัพย์สินที6กระทรวง 
การต่างประเทศใหค้วามเหน็ชอบในการใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษ ี

 

มาตรา ๖  ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืงเพยีงเท่าที6พระราชบญัญตันีิ%
มไิด้ระบุไว้เป็นอย่างอื6น คนต่างด้าวซึ6งเข้ามาในราชอาณาจกัรตราบเท่าที6อยู่ในฐานะ
ดงัต่อไปนี% ใหไ้ดร้บัยกเวน้จากขอ้กํากดัตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืงเกี6ยวกบัจํานวน
คนเขา้เมอืงและระยะเวลาที6จะไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัร 

(๑) กรรมการในคณะกรรมการอาํนวยการ 

(๒) กรรมการในคณะกรรมการบรหิาร 

(๓) พนกังานของสถาบนั 

(๔) คู่สมรส บุตรหรอืญาติซึ6งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครวัเรือน 
และคนใชซ้ึ6งเดนิทางมาจากต่างประเทศของบุคคลใน (๑) (๒) และ (๓) 

(๕) นกัศกึษา คู่สมรสและบุตรซึ6งอยู่ในความอุปการะและเป็นสว่นแห่งครวัเรอืน
ของนกัศกึษา 

ทั %งนี% เฉพาะที6กระทรวงการต่างประเทศใหค้วามเหน็ชอบในการยกเวน้นั %น ๆ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๖

มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตาม
พระราชบญัญตันีิ% 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม  กติตขิจร 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี% คอื เนื6องจากรฐับาลไดร้บั
หลกัการให้บณัฑติวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร ์สปอ. แปรสภาพพ้นจากการควบคุมของ
องค์การ สปอ. เป็นสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียตามความตกลงของประเทศภาคี
องคก์าร สปอ. และในความตกลงนั %นไดก้ําหนดใหม้ทีี6ทําการใหญ่ของสถาบนัเทคโนโลยี
แห่งเอเชยีขึ%นในกรุงเทพฯ  จงึจําเป็นต้องมกีฎหมายให้ความคุ้มครองการดําเนินงาน 
ของสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๘

พระราชบญัญตั ิ

คุม้ครองการดาํเนินงานขององคก์ารโทรคมนาคม 

แห่งเอเชยีและแปซฟิิก 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๑๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที6 ๓๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรมกีฎหมายคุม้ครองการดาํเนินงานขององคก์ารโทรคมนาคม
แห่งเอเชยีและแปซฟิิก 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ%นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิทาํหน้าที6รฐัสภา ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี%เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิคุม้ครองการดําเนินงาน
ขององคก์ารโทรคมนาคมแห่งเอเชยีและแปซฟิิก พ.ศ. ๒๕๒๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ% 
“องค์การ” หมายความว่า องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก 

ซึ6งประเทศที6เป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมสําหรบัเอเชียและ
แปซฟิิกไดร่้วมกนัจดัตั %งขึ%นตามธรรมนูญขององคก์ารโทรคมนาคมแห่งเอเชยีและแปซฟิิก 

 

มาตรา ๔  เพื6อคุม้ครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององคก์ารใหบ้รรลุผล
ตามความมุ่งประสงค ์

(๑) ให้ยอมรับนับถือว่า องค์การเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลําเนา 
ในประเทศไทย 

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที6 ๔๒/ฉบบัพเิศษ หน้า ๓/๒๕ มนีาคม ๒๕๒๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๖๙

(๒) ในระหว่างที6ปฏิบตัิหน้าที6ในประเทศไทยหรอืเข้ามาในประเทศไทยเพื6อ
ปฏิบตัิหน้าที6หรือในการปฏิบตัิภารกิจเกี6ยวกบัองค์การ ให้องค์การและพนักงานของ
องค์การได้รบัเอกสทิธิและความคุ้มกนัเท่าที6จําเป็นแก่การปฏิบตัิงานในหน้าที6เพื6อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ขององคก์ารตามความตกลงเกี6ยวกบัเอกสทิธแิละความคุ้มกนั 
ที6รฐับาลแห่งประเทศไทยกบัองค์การจะได้ทําขึ%น  แต่ทั %งนี% ต้องไม่เกนิเอกสทิธแิละความคุ้ม
กนัที6องคก์ารสหประชาชาตแิละพนักงานขององคก์ารสหประชาชาตไิดร้บัตามอนุสญัญา 
ว่าด้วยเอกสทิธิและความคุ้มกนัของสหประชาชาติฉบบัที6สมัชชาแห่งสหประชาชาต ิ
ไดล้งมตริบัเมื6อวนัที6 ๑๓ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๘๙ 

ในระหว่างที6ยงัมไิดม้คีวามตกลงตาม (๒) ใหอ้งคก์ารและพนักงานขององคก์าร
ได้รบัเอกสทิธิและความคุ้มกนัเช่นเดยีวกบัที6องค์การสหประชาชาติและพนักงานของ
องค์การสหประชาชาติได้รับตามอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของ
สหประชาชาตดิงักล่าว 

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตาม
พระราชบญัญตันีิ% 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ส.  โหตระกติย ์

รองนายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี% คือ โดยที6ประเทศไทย 
ได้ตกลงเข้าเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงจดัตั %งองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก และตามธรรมนูญขององค์การดังกล่าวซึ6งรฐับาลแห่งประเทศไทยได้ลงนาม 
เมื6อวนัที6 ๑๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดก้ําหนดให้องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชยีและ
แปซิฟิกเป็นนิติบุคคลและมีสํานักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย  ดังนั %น เพื6อคุ้มครอง 
การดําเนินงานขององคก์ารโทรคมนาคมแห่งเอเชยีและแปซฟิิก และเพื6อใหอ้งคก์ารและ
พนักงานขององคก์ารไดร้บัเอกสทิธแิละความคุม้กนัในการดาํเนินงานและการปฏบิตังิาน
ขององคก์ารในประเทศไทย  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ%ขึ%น 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๑

พระราชบญัญตั ิ

คุม้ครองการดาํเนินงานขององคก์ารโทรคมนาคมทางดาวเทยีม 

ระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

เป็นปีที6 ๓๖ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรมกีฎหมายคุม้ครองการดาํเนินงานขององคก์ารโทรคมนาคม
ทางดาวเทยีมระหว่างประเทศ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ%นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี%เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิคุม้ครองการดําเนินงาน
ขององคก์ารโทรคมนาคมทางดาวเทยีมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ% 
“องคก์าร” หมายความว่า องคก์ารโทรคมนาคมทางดาวเทยีมระหว่างประเทศ 

 

มาตรา ๔  เพื6อคุม้ครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององคก์ารใหบ้รรลุผล
ตามความมุ่งประสงค ์

(๑) ให้ยอมรับนับถือว่า องค์การเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลําเนา 
ในประเทศไทย 

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที6 ๑๒๒/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๒

(๒)๒ ในระหว่างที6ปฏิบัติหน้าที6ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทย 
เพื6อปฏิบัติหน้าที6หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี6ยวกับองค์การ ให้องค์การ ทรัพย์สิน  
และบรรณสารขององค์การ ผู้แทนของภาคีองค์การและเจ้าหน้าที6ขององค์การได้รบั 
เอกสทิธิ d สทิธยิกเวน้ และความคุม้กนัตามที6ระบุไวใ้นพธิสีารว่าดว้ยเอกสทิธิ d สทิธยิกเวน้ 
และความคุ้มกนัขององคก์ารโทรคมนาคมทางดาวเทยีมระหว่างประเทศ ซึ6งทํา ณ กรุง
วอชงิตนั เมื6อวนัที6 ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๓) บุคคลผูม้สีญัชาตไิทย หรอืบุคคลผูม้ถีิ6นที6อยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย
ไม่ไดร้บัเอกสทิธิ d สทิธยิกเวน้และความคุม้กนัตามมาตรานี% เวน้แต่จะไดก้ระทําการตาม
หน้าที6อย่างเป็นทางการและภายในขอบเขตแห่งหน้าที6ของบุคคลนั %น 

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตาม
พระราชบญัญตันีิ% 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป.  ตณิสลูานนท ์

นายกรฐัมนตร ี

                                                                                 

๒ มาตรา ๔ (๒) แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การ
โทรคมนาคมทางดาวเทยีมระหว่างประเทศ (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี% คือ โดยที6ประเทศไทย 
ได้เขา้เป็นภาคสีมาชกิในความตกลงว่าดว้ยองคก์ารโทรคมนาคมทางดาวเทยีมระหว่าง
ประเทศ และจะภาคยานุวตัิพิธีสารว่าด้วยเอกสทิธิ d สทิธิยกเว้นและความคุ้มกันของ
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศทําขึ%น ณ กรุงวอชิงตัน เมื6อวนัที6  
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ6งกาํหนดใหภ้าคแีต่ละประเทศใหเ้อกสทิธิ d สทิธยิกเวน้และ
ความคุ้มกันตามที6ระบุไว้ในพิธีสารแก่กันและกัน  ทั %งนี%  เพื6อเป็นหลักประกันให ้
การปฏบิตัิงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทยีมระหว่างประเทศในประเทศภาคี
ทั %งหลายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั %น เพื6อเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตาม 
ขอ้ผกูพนัในพธิสีารดงักล่าว  จงึจาํเป็นตอ้งออกพระราชบญัญตันีิ% 
 

พระราชบญัญตัิคุม้ครองการดําเนินงานขององคก์ารโทรคมนาคมทางดาวเทยีมระหว่าง
ประเทศ (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี% คอื เนื6องจากประเทศไทย
ได้เป็นภาคีสมาชิกในความตกลงว่าด้วยองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศและความตกลงดา้นปฏบิตักิารว่าดว้ยองคก์ารโทรคมนาคมทางดาวเทยีมระหว่าง
ประเทศมาตั %งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ และได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงาน 
ขององคก์ารโทรคมนาคมทางดาวเทยีมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ ขึ%นเพื6อใหเ้อกสทิธิ d 
สทิธิยกเว้นและความคุ้มกันแก่องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ 
ทรัพย์สินและบรรณสารขององค์การ ผู้แทนของภาคีองค์การ ผู้แทนของผู้ลงนาม 
ความตกลงว่าด้วยองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที6 
ขององค์การ ต่อมาองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศได้ปรบัปรุง
โครงสร้าง และแกไ้ขชื6อย่อขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทยีมระหว่างประเทศจาก 
“INTELSAT” เป็น “ITSO” โดยมีการแก้ไขในส่วนต่าง ๆ ของความตกลงทั %งสองฉบับ 
ซึ6งมผีลใหไ้ม่มผีูแ้ทนของผูล้งนามความตกลงว่าดว้ยองคก์ารโทรคมนาคมทางดาวเทยีม
ระหว่างประเทศอยู่ในรายการผูไ้ดร้บัเอกสทิธิ d สทิธยิกเวน้ และความคุม้กนัตามที6ระบุไว้
ในพิธีสารว่าด้วยเอกสิทธิ d สิทธิยกเว้น และความคุ้มกันขององค์การโทรคมนาคม 
ทางดาวเทยีมระหว่างประเทศ ซึ6งทํา ณ กรุงวอชงิตนั เมื6อวนัที6 ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
                                                                                 

๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที6 ๕๗ ก/หน้า ๕/๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๔ 

อีกต่อไป และโดยที6ประเทศไทยจะต้องให้ความเห็นชอบในความตกลงที6มีการแก้ไข
ดังกล่าว สมควรแก้ไขเพิ6มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การ
โทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔ ให้มีความสอดคล้องกัน   
จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ% 
 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๕

พระราชบญัญตั ิ

คุม้ครองการดาํเนินงานขององคก์ารดาวเทยีมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๑๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที6 ๖๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรให้มีกฎหมายคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การ
ดาวเทยีมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ%นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี%เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิคุม้ครองการดําเนินงาน
ขององคก์ารดาวเทยีมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ% 
“องคก์าร” หมายความว่า องคก์ารดาวเทยีมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศที6จดัตั %งขึ%น

ตามอนุสัญญาว่าด้วยองค์การดาวเทียมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ ซึ6งทําเมื6อวันที6  
๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 

มาตรา ๔  เพื6อคุ้มครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององค์การให้บรรลุ 
ตามความมุ่งประสงค ์

(๑) ให้ยอมรบันับถือว่าองค์การเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลําเนาอยู่ใน
ประเทศไทย 

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที6 ๑๖ ก/หน้า ๑๙/๑๙ มนีาคม ๒๕๕๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๖

(๒) ในระหว่างที6ปฏิบตัิหน้าที6ในประเทศไทย หรอืเขา้มาในประเทศไทยเพื6อ
ปฏบิตัหิน้าที6 หรอืในการปฏบิตัภิารกจิเกี6ยวกบัองคก์าร ใหอ้งคก์าร ทรพัยส์นิ สนิทรพัย ์
และบรรณสารขององค์การ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที6 ผูแ้ทนของรฐัภาค ีและผู้เชี6ยวชาญ
ขององคก์าร ตลอดจนสมาชกิของครอบครวัซึ6งประกอบเป็นสว่นของครวัเรอืนของบุคคล
ดังกล่าว ได้รับเอกสิทธิ dและความคุ้มกันตามที6ระบุไว้ในพิธีสารว่าด้วยเอกสิทธิ dและ 
ความคุ้มกนัขององคก์ารดาวเทยีมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ ซึ6งทําเมื6อวนัที6 ๑ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๔ ที6แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยความตกลง ซึ6งทําเมื6อวนัที6 ๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ทา้ยพระราชบญัญตันีิ% หรอืที6รฐับาลจะไดท้าํความตกลงต่อไปกบัองคก์าร  ทั %งนี% ในกรณีที6
บุคคลในคณะเจ้าหน้าที6หรือผู้เชี6ยวชาญขององค์การเป็นบุคคลผู้มีสญัชาติไทยหรือ 
ผูม้ถีิ6นที6อยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย ให้ได้รบัเอกสทิธิ dและความคุม้กนัตามที6ระบุไว ้
ในพิธีสารดังกล่าวเฉพาะที6เป็นการกระทําตามหน้าที6อย่างเป็นทางการและภายใน
ขอบเขตแห่งหน้าที6ของบุคคลนั %น 

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตาม
พระราชบญัญตันีิ% 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สรุยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีสารว่าด้วยเอกสิทธิ% และความค ุ้มกนั  

ขององคก์ารดาวเทียมเคลื�อนที�ระหว่างประเทศ  

 
 
 

แก้ไขเพิ�มเติมโดยข้อแก้ไขความตกลง 

จดัทาํ ณ กรงุลอนดอน เมื�อวนัที� ๒๕ กนัยายน ๒๕๔๑  

มีผลบงัคบัใช้ต ั 4งแต่วนัที� ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๒ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๘ 

พิธีสารว่าด้วยเอกสิทธิ% และความค ุ้มกนัขององคก์ารดาวเทียมเคล ื�อนที�ระหว่างประเทศ 

 

รฐัภาคีพิธีสารนี4  
 

คาํนึงถงึอนุสญัญาว่าดว้ยองคก์ารดาวเทยีมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ ซึ6งเปิดให้
ลงนาม ณ กรุงลอนดอน เมื6อวนัที6 ๓ กนัยายน ค.ศ. ๑๙๗๖ ดงัที6แกไ้ขเพิ6มเตมิแลว้ และ
โดยเฉพาะขอ้ ๙ (๖) ของอนุสญัญาที6แกไ้ขแลว้นี% 

รบัทราบว่า องค์การจะได้จดัทําความตกลงว่าด้วยสํานักงานใหญ่กบัรฐับาล
แห่งสหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนดเ์หนือ ในวนัที6 ๑๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ 

พจิารณาว่า ความมุ่งหมายของพธิสีารนี%คอืเพื6ออํานวยให้เกดิความสาํเรจ็ตาม
ความมุ่งประสงคข์ององคก์าร และเพื6อประกนัการปฏบิตัภิาระหน้าที6อย่างมปีระสทิธภิาพ
ขององคก์าร 

ไดต้กลงกนั ดงัต่อไปนี% 
 

ข้อ ๑ 

การใช้ถอ้ยคาํ 

 

เพื�อความมุ่งประสงคข์องพิธีสาร 

(ก) “อนุสญัญา” หมายถงึ อนุสญัญาว่าดว้ยการดาวเทยีมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ 
รวมทั %งภาคผนวกของอนุสัญญา ซึ6งเปิดให้ลงนาม ณ กรุงลอนดอน  
เมื6อวนัที6 ๓ กนัยายน ค.ศ. ๑๙๗๖ ดงัที6แกไ้ขเพิ6มเตมิแลว้ 

(ข) “ภาคอีนุสญัญา” หมายถงึ รฐัซึ6งอนุสญัญาใชบ้งัคบั 

(ค) “องคก์าร” หมายถงึ องคก์ารดาวเทยีมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ 

(ง) “ภาคทีี6ตั %งสาํนกังานใหญ่” หมายถงึ ภาคอีนุสญัญาที6องคก์ารไดต้ั %งสาํนกังานใหญ่
ขององคก์ารอยู่ในอาณาเขต 

(จ) “ภาคพีธิสีาร” หมายถงึ รฐัซึ6งพธิสีารนี% หรอืซึ6งพธิสีารฉบบันี%ที6แกไ้ขเพิ6มเตมิแลว้ 
แลว้แต่กรณี ใชบ้งัคบั 

(ฉ) “บุคคลในคณะเจ้าหน้าที6” หมายถึง ผู้อํานวยการและบุคคลใดก็ตาม 
ที6องค์การว่าจ้างให้ทํางานเต็มเวลา และอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับบุคคล 
ในคณะเจา้หน้าที6ขององคก์าร 

(ช) “ผู้แทน” ในกรณีภาคพีธิสีารและภาคสีํานักงานใหญ่ หมายถึง ผู้แทนของ
องค์การ และในแต่ละกรณี หมายถึง หัวหน้าคณะผู้แทน ผู้แทนสํารอง  
และที6ปรกึษา 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๗๙ 

๒ 

 

(ซ) “เอกสาร” รวมถึงต้นฉบับ จดหมายโต้ตอบ เอกสาร ภาพถ่าย ฟิล์ม  
แถบบนัทกึที6ผลติจากกระบวนการทางแสงและแม่เหลก็แถบบนัทกึขอ้มูล 
งานนําเสนอที6เป็นกราฟฟิคและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ6งเป็นของหรือ
ยดึถอืไวโ้ดยองคก์าร 

(ฌ) “กิจกรรมเป็นทางการ” ขององค์การ หมายถึง กิจกรรมที6ดําเนินงานโดย
องค์การตามวัตถุประสงค์ดังระบุไว้ในอนุสัญญา และรวมถึงกิจกรรม
ทางดา้นบรหิารขององคก์าร 

(ญ) “ผู้เชี6ยวชาญ” หมายถึง บุคคลอื6นที6ไม่ใช่สมาชิกคณะเจ้าหน้าที6ซึ6งได้รบั 
การแต่งตั %งให้รบัผดิชอบงานพเิศษของหรอืในนามของและโดยค่าใชจ้่าย
ขององคก์าร 

(ฎ) “ทรพัย์สนิ” หมายถึง สิ6งใด ๆ ที6สามารถจะถือกรรมสทิธิ dเป็นเจ้าของได้
รวมทั %งสทิธติามสญัญา 

 

ข้อ ๒ 

ความค ุม้กนัขององคก์ารจากเขตอาํนาจศาลและการบงัคบัคดี 
 

(๑) เว้นแต่องค์การได้สละความคุ้มกนัอย่างชดัแจ้งในกรณีหนึ6งใดโดยเฉพาะ  
ให้องค์การภายในขอบข่ายของกิจกรรมทางการขององค์การ ได้รบัความคุ้มกนัจาก 
เขตอาํนาจศาล เวน้แต่ที6เกี6ยวกบั 

(ก) กจิกรรมทางพาณิชยใ์ด ๆ 

(ข) การฟ้องคดแีพ่งโดยบุคคลที6สาม สําหรบัความเสยีหายที6เกดิขึ%นจาก
อุบตัเิหตุโดยสาเหตุจากยานยนต ์หรอืยานพาหนะขนสง่อื6น ที6เป็นของ
หรือที6ใช้ในนามขององค์การ หรือในเรื6องของความผิดทางจราจร 
ที6เกี6ยวกบัยานพาหนะขนสง่เช่นว่านั %น 

(ค) การอายดัตามคําสั 6งถงึที6สุดของศาล ซึ6งเงนิเดอืนและค่าจา้งรวมทั %งสทิธิ
ในการได้รบับํานาญซึ6งองค์การค้างจ่ายบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6หรือ
อดตีบุคคลในคณะเจา้หน้าที6 

(ง) การฟ้องแยง้ที6เกี6ยวขอ้งโดยตรงกบักระบวนพจิารณาของศาลที6องคก์าร
เป็นฝ่ายเริ6มคด ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 

 ๒๘๐ 

๓ 

 

(๒) แม้จะเป็นกรณีตามวรรคหนึ6ง ห้ามมิให้ภาคีของอนุสญัญาหรือบุคคล 
ที6กระทําการแทนมสีทิธเิรยีกร้องจากภาคอีนุสญัญาเหล่านั %นนําคดฟ้ีองร้องต่อศาลของ
ภาคพีธิสีารในเรื6องที6เกี6ยวเนื6องสทิธแิละพนัธกรณีตามอนุสญัญา 

(๓) ทรพัย์สนิและสนิทรพัย์ขององค์การ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที6ใดและผู้ใดถือครอง 
ให้ได้รับความคุ้มกันจากการค้น การหน่วงเหนี6ยว การเรียกเกณฑ์ การยึด การริบ  
การเวนคนื การอายดัทรพัยร์ะหว่างคด ีหรอืการบงัคบัคด ีไม่ว่าจะโดยการกระทาํทางบรหิาร 
ทางปกครอง หรอืทางศาล เวน้แต่ที6เกี6ยวกบั 

(ก) การอายดัหรอืการบงัคบัคดเีพื6อให้เป็นไปตามคําพพิากษาหรอืคําสั 6ง
ศาลถงึที6สุด ที6เกี6ยวเนื6องกบัการดาํเนินกระบวนพจิารณาใด ๆ ที6ดาํเนิน
ต่อองคก์ารตามกรณีในวรรคหนึ6ง 

(ข) การฟ้องคดีที6กระทําตามกฎหมายของรัฐที6เกี6ยวข้องอันจําเป็น  
เป็นการชั 6วคราวที6เกี6ยวเนื6องกบัการป้องกนัและการสบืสวนในเรื6อง
อุบตัเิหตุที6เกี6ยวขอ้งกบัยานยนต์หรอืพาหนะขนส่งอื6นซึ6งเป็นของหรอื 
ใชใ้นนามขององคก์าร 

(ค) การเวนคนือสงัหารมิทรพัยเ์พื6อวตัถุประสงคส์าธารณะและที6มกีารจ่าย 
เงนิค่าทดแทนที6เป็นธรรมโดยพลนั  ทั %งนี% โดยมเีงื6อนไขว่าการเวนคนืนั %น
จะต้องไม่ทําให้เกิดความเสยีหายต่อภาระหน้าที6และการปฏิบตัิงาน
ขององคก์าร 

 

ข้อ ๓ 

การละเมิดมิไดซ้ึ�งบรรณสาร  

 

บรรณสารขององคก์ารจะละเมดิมไิดไ้ม่ว่าจะอยู่ที6ใดและไม่ว่าผูใ้ดถอืครอง 

 

ข้อ ๔ 

การยกเว้นจากภาษีและอากร 

 

(๑) ภายในขอบข่ายแห่งกจิกรรมทางการขององคก์าร ใหอ้งคก์ารทรพัยส์นิและ
รายไดข้ององคก์ารไดร้บัยกเวน้จากภาษทีางตรงในประเทศทั %งปวงและภาษอีื6นที6โดยปกติ
ไม่รวมอยู่ในราคาของสนิคา้และบรกิาร 
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 ๒๘๑

๔ 

 

(๒) หากองคก์าร ภายในขอบข่ายแห่งกจิกรรมทางการของตน ได้มาซึ6งสนิค้า
หรอืใชบ้รกิารที6มมีลูค่าสงู และหากราคาสนิคา้หรอืบรกิารเหล่านี%ไดร้วมภาษแีละอากรไวแ้ลว้ 
ใหภ้าคพีธิสีารดาํเนินมาตรการที6เหมาะสมเพื6อสง่กลบัหรอืคนืจาํนวนเงนิภาษหีรอือากรนั %น  
ทั %งนี% เท่าที6กระทาํได ้

(๓) ให้สนิค้าที6องคก์ารได้มาภายในขอบข่ายแห่งกจิกรรมเป็นทางการของตน
ไดร้บัการยกเวน้จากขอ้หา้มและขอ้จาํกดัทั %งปวงเกี6ยวกบัการนําเขา้หรอืการสง่ออก 

(๔) ไม่มีการยกเว้นให้สําหรับภาษีและอากรซึ6งเป็นเงินค่าภาระสําหรับ 
การบรกิารพเิศษที6องคก์ารไดร้บั 

(๕) ไม่ให้มีการยกเว้นสําหรบัสนิค้าที6ได้มาหรือบริการที6จ ัดให้องค์การเพื6อ
ประโยชน์สว่นบุคคลของบุคคลในคณะเจา้หน้าที6 

(๖) สนิค้าที6ได้รบัการยกเว้นตามข้อนี%ไม่อาจโอน ให้เช่า หรือให้ยืมไม่ว่าจะ 
เป็นอย่างถาวรหรอืชั 6วคราว หรือขายไป เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื6อนไขที6ภาคีพิธีสาร 
ที6ใหก้ารยกเวน้กาํหนดไว ้

 

ข้อ ๕ 

เงิน เงินตรา และหลกัทรพัย  ์

 

องค์การอาจรบัและถือครองเงินประเภทใด ๆ เงินตรา หรือหลกัทรพัย์และ
จําหน่ายจ่ายโอนเงนิ เงนิตรา หรอืหลกัทรพัย์ เพื6อกจิกรรมทางการใด ๆ ขององค์การ
โดยเสรี องค์การอาจมีบญัชีเงนิตราสกุลใด ๆ ในจํานวนเท่าที6จําเป็นเพื6อปฏิบตัิตาม 
พนัธกรณีขององคก์าร 

 

ข้อ ๖  

การติดต่อสื�อสารและสิ�งพิมพท์างการ 

 

(๑) ในเรื6องการตดิต่อสื6อสารอย่างเป็นทางการและการรบัส่งเอกสารทั %งปวงของ
องค์การ ให้องค์การได้รบัการปฏบิตัิที6ได้รบัความอนุเคราะห์ในดินแดนของแต่ละภาคี
แห่งพิธสีารไม่น้อยกว่าที6ให้เป็นการทั 6วไปแก่องค์การระหว่างประเทศระดบัรฐับาลที6มี
ฐานะเท่าเทียมกนั เกี6ยวกบัลําดบัก่อนหลงั อตัรา และภาษี สําหรบัการไปรษณีย์และ
โทรคมนาคมทุกรูปแบบ  ทั %งนี% เท่าที6จะสอดคล้องกบัความตกลงระหว่างประเทศใด ๆ  
ที6ภาคพีธิสีารนั %นเป็นภาคอียู่ 
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 ๒๘๒

๕ 

 

(๒) ในเรื6องการตดิต่อสื6อสารทางการขององคก์าร องคก์ารอาจใชว้ธิกีารสื6อสาร
ที6เหมาะสมทั %งหลายได้ รวมทั %งการส่งขอ้ความโดยรหสัหรอืใชร้หสั ภาคพีธิสีารนี%จะต้อง
ไม่กําหนดข้อกํากดัใด ๆ เกี6ยวกบัการติดต่อสื6อสารทางการหรอืการเผยแพร่สิ6งพิมพ์
ทางการขององคก์ารไม่ใหม้กีารตรวจพจิารณาการตดิต่อสื6อสารและสิ6งพมิพเ์ช่นว่านั %น 

(๓) องค์การอาจติดตั %งและใช้เครื6องส่งวิทยุได้ต่อเมื6อได้รบัความยนิยอมจาก
ภาคพีธิสีารที6เกี6ยวขอ้งเท่านั %น 

 

ข้อ ๗ 

บุคคลในคณะเจา้หน้าที� 
 

(๑) ใหบุ้คคลในคณะเจา้หน้าที6ไดร้บัเอกสทิธิ dและความคุม้กนัดงันี% 
(ก) ความคุ้มกนัจากเขตอํานาจศาล แม้ภายหลงับุคคลในคณะเจ้าหน้าที6 

ได้พ้นจากหน้าที6ขององค์การแล้ว ในเรื6องการกระทํา รวมทั %งถ้อยคํา
ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ6งบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6 
ได้กระทําในการปฏิบัติภาระหน้าที6ทางการของตน อย่างไรก็ตาม  
ความคุม้กนันี%จะไม่ใชต่้อกรณีที6บุคคลในคณะเจา้หน้าที6กระทาํความผดิ
ทางจราจร หรอืในกรณีความเสยีหายอนัเกดิจากยานยนตห์รอืยานพาหนะ
ขนสง่อื6น ซึ6งเป็นของหรอืขบัขี6โดยบุคคลในคณะเจา้หน้าที6นั %น 

(ข) ได้รบัการยกเว้น พร้อมทั %งสมาชกิครอบครวัซึ6งประกอบเป็นส่วนของ
ครวัเรอืนของตน จากหน้าที6เกี6ยวกบัการรบัใชช้าต ิรวมถงึการรบัราชการ
ทหาร 

(ค) การละเมิดมิได้ซึ6งเอกสารทางการของบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6 
ที6เกี6ยวกับการปฏิบัติภาระหน้าที6ของตนภายในขอบข่ายกิจกรรม
ทางการขององคก์าร 

(ง) การยกเว้น พร้อมทั %งสมาชิกของครอบครวัซึ6งประกอบเป็นส่วนของ
ครวัเรอืนของตน จากขอ้กํากดัเกี6ยวกบัการเขา้เมอืง และการทะเบยีน
คนต่างดา้ว 

(จ) ไดร้บัการปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัที6ใหแ้ก่บุคคลในคณะเจา้หน้าที6ของบรรดา
องคก์ารระหว่างรฐับาลในเรื6องเงนิตรา และควบคุมการปรวิรรตเงนิตรา 
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 ๒๘๓

๖ 

 

(ฉ) ไดร้บั พรอ้มทั %งสมาชกิของครอบครวัซึ6งประกอบเป็นส่วนของครวัเรอืน
ของตน ซึ6งการอํานวยความสะดวกในการส่งตัวกลบัประเทศในเวลา 
ที6มีวิกฤติการณ์ ระหว่ างประเทศ  เช่ น เดียวกับที6 ให้ แ ก่บุ คคล 
ในคณะเจา้หน้าที6ของบรรดาองคก์ารระหว่างรฐับาล 

(ช) สิทธิในการนําเข้าโดยปลอดอากรซึ6งเครื6องตกแต่งบ้านและของใช ้
สว่นบุคคล รวมทั %งยานยนต ์ในเวลาที6แรกเขา้รบัตําแหน่งครั %งแรกในรฐั
ที6 เกี6ยวข้องและสิทธิในการส่งของดังกล่าวออกโดยปลอดอากร  
เมื6อสิ%นสุดภาระหน้าที6ของตนในรฐันั %น โดยทั %งสองกรณีให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของรัฐที6เกี6ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เว้นแต่ 
จะเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเช่นว่า สนิค้าที6ได้รบัการยกเว้น
ตามอนุวรรคนี%ไม่ใหโ้อน ใหเ้ช่าหรอืใหย้มือย่างถาวรหรอืชั 6วคราว หรอื
ขายไป 

(๒) ใหเ้งนิเดอืนและค่าจา้งที6องคก์ารจ่ายบุคคลในคณะเจา้หน้าที6ไดร้บัการยกเวน้
ภาษีเงนิได้ นับแต่วนัที6บุคคลในคณะเจ้าหน้าที6นั %นเริ6มมภีาระที6ต้องจ่ายเงนิที6องค์การ
เรยีกเก็บจากเงนิเดอืนของบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6เพื6อผลประโยชน์ขององค์การภาค ี
พธิสีารนี%อาจนําเงนิเดือนและค่าจ้างเหล่านี%มารวมคํานวณในการประเมินจํานวนภาระ
ภาษีที6จะเรยีกเก็บจากแหล่งรายได้อื6น ภาคีพิธีสารนี%ไม่จําเป็นต้องยกเว้นภาษีเงนิได ้
ในสว่นของเงนิบาํนาญและเบี%ยหวดัซึ6งจ่ายใหแ้ก่อดตีบุคคลในคณะเจา้หน้าที6 

(๓) ในกรณีที6บุคคลใดคณะเจ้าหน้าที6อาจได้รบัความคุ้มครองจากโครงการ
ประกนัสงัคมขององคก์ารแลว้ ใหอ้งคก์ารและบุคคลในคณะเจา้หน้าที6ขององคก์ารไดร้บั
การยกเว้นจากการจ่ายเงนิสมทบภาคบงัคบัทั %งปวงแก่โครงการประกนัสงัคมแห่งชาต ิ
การยกเว้นนี%ไม่ห้ามการเข้าร่วมโดยสมัครใจในโครงการประกันสงัคมแห่งชาติ ตาม
กฎหมายของภาคพีธิสีารที6เกี6ยวขอ้งทั %งไม่เป็นการบงัคบัใหภ้าคพีธิสีารจ่ายผลประโยชน์
ตามโครงการประกนัสงัคมใหบุ้คคลในคณะเจา้หน้าที6ผูไ้ดร้บัการยกเวน้ตามความวรรคนี% 

(๔) ภาคพีิธสีารไม่จําต้องให้เอกสทิธิ dและความคุ้มกนัที6อ้างถึงในอนุวรรค (ข) 
(ง) (จ) (ฉ) และ (ช) ของวรรค (๑) แก่คนชาตหิรอืผูม้ถีิ6นพาํนกัถาวรของภาคพีธิสีารนั %น 
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๗ 

 

ข้อ ๘ 

ผูอ้ าํนวยการ 

 

(๑) นอกจากเอกสทิธิ dและความคุม้กนัที6ให้แก่สมาชกิคณะเจ้าหน้าที6ตามขอ้ ๗ 
แลว้ใหผู้อ้าํนวยการไดร้บั 

(ก) ความคุม้กนัจากการจบักุมและคุมขงั 

(ข) ความคุ้มกันจากเขตอํานาจศาลทั %งทางแพ่งและทางปกครอง และ 
การบงัคบัคดีที6ผู้แทนทางการทูตได้รบั ยกเว้นในกรณีความเสยีหาย 
ที6เกิดจากยานยนต์หรือพาหนะขนส่งอื6นซึ6งเป็นของหรือขับขี6โดย
ผูอ้าํนวยการ 

(ค) ความคุ้มกันอย่างบริบูรณ์จากเขตอํานาจศาลในทางอาญา ยกเว้น 
ในกรณีความผิดทางจราจรที6เกิดจากยานยนต์หรอืพาหนะขนส่งอื6น  
ซึ6งเป็นของหรอืขบัขี6โดยผูอ้าํนวยการภายใตอ้นุวรรค (ก) ขา้งตน้ 

(๒) ภาคพีธิสีารไม่จําต้องใหค้วามคุม้กนัตามขอ้นี%แก่คนชาตหิรอืผูม้ถีิ6นพํานัก
ถาวรของภาคพีธิสีารนั %น 

 

ขอ้ ๙ 

ผูแ้ทนของภาค ี

 

(๑) ในการปฏบิตัภิาระหน้าที6อย่างเป็นทางการและระหว่างการเดนิทางไปและ
กลบัจากสถานที6ประชุม ใหผู้แ้ทนภาคพีธิสีารและผูแ้ทนภาคสีาํนกังานใหญ่ไดร้บัเอกสทิธิ d
และความคุม้กนัดงันี% 

(ก) ความคุ ้มกนัจากการจบักุมหรือคุมขงัในรูปแบบใด ๆ ระหว่าง 
รอการพจิารณาคดใีนศาล 

(ข) ความคุม้กนัจากเขตอํานาจศาล ซึ6งการกระทํารวมทั %งถอ้ยคําดว้ยวาจา
หรอืลายลกัษณ์อกัษร ซึ6งกระทําในระหว่างปฏบิตัภิาระหน้าที6ทางการ  
ทั %งนี% แม้ภายหลงัสิ%นสุดภารกจิของผู้แทนของภาคแีล้ว อย่างไรกต็าม 
จะไม่ได้รบัความคุ้มกนันี% ในกรณีความผิดทางจราจร ซึ6งกระทําโดย
ผู้แทนของภาคี หรอืในกรณีความเสยีหายอนัเกิดจากยานยนต์หรือ
พาหนะขนสง่อื6นซึ6งเป็นของหรอืขบัขี6โดยผูแ้ทนของภาคนีั %น 
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 ๒๘๕

๘ 

 

(ค) การละเมดิมไิดซ้ึ6งเอกสารทางการทั %งปวงของผูแ้ทนของภาค ี

(ง) การยกเวน้ พรอ้มทั %งสมาชกิครอบครวัซึ6งประกอบเป็นสว่นของครวัเรอืน
ของตน จากขอ้กาํกดัเกี6ยวกบัการเขา้เมอืงและการทะเบยีนคนต่างดา้ว 

(จ) ได้รับการประติบัติในเรื6องการควบคุมและการปริวรรตเงินตรา
เช่นเดยีวกบัผูแ้ทนรฐับาลต่างประเทศที6มาปฏบิตัภิารกจิเป็นทางการ
เป็นการชั 6วคราว 

(ฉ) ได้รบัการปฏิบตัิเช่นเดียวกบัผู้แทนรฐับาลต่างประเทศที6มาราชการ
ชั 6วคราวในเรื6องพธิกีารศุลกากรสาํหรบัเครื6องเดนิทางสว่นตวัของผูแ้ทน 

(๒) บทบญัญตัใินวรรค ๑ ไม่ใชบ้งัคบัในความเกี6ยวขอ้งระหว่างภาคพีธิสีารกบั
ผูแ้ทนของภาคพีธิสีาร นอกจากนี% บทบญัญตัใินอนุวรรค (ก) (ง) (จ) และ (ฉ) ของวรรค (๑) 
จะไม่ใชบ้งัคบัในความเกี6ยวขอ้งระหว่างภาคพีธิสีารกบัคนชาตหิรอืผูม้ถีิ6นพาํนกัถาวรของ
ภาคพีธิสีารนั %น 

 

ข้อ ๑๐ 

ผูเ้ชี�ยวชาญ 

 

(๑) ในการปฏิบัติภาระหน้าที6ทางการที6เกี6ยวกับงานองค์การและระหว่าง 
การเดนิทางไปและกลบัจากสถานที6ปฏบิตัภิาระหน้าที6ของตน ใหผู้เ้ชี6ยวชาญไดร้บัเอกสทิธิ d
และความคุม้กนัดงันี% 

(ก) ความคุม้กนัจากเขตอํานาจศาล ซึ6งการกระทาํ รวมถงึถอ้ยคําดว้ยวาจา
หรอืลายลกัษณ์อกัษร ซึ6งได้กระทําในการปฏิบตัิภาระหน้าที6ทางการ  
ทั %งนี% แม้ภายหลงัจะสิ%นสุดภารกิจของผู้เชี6ยวชาญแล้ว อย่างไรก็ตาม 
ผูเ้ชี6ยวชาญไม่ไดร้บัความคุม้กนัในกรณีความเสยีหายอนัเกดิจากยานยนต์
หรอืพาหนะขนสง่อื6นที6เป็นของหรอืขบัขี6โดยผูเ้ชี6ยวชาญ 

(ข) การละเมดิมไิดซ้ึ6งเอกสารทางการทั %งปวงของผูเ้ชี6ยวชาญ 

(ค) ได้รบัการประติบตัิเช่นเดยีวกบัที6ให้แก่พนักงานขององค์การระหว่าง
รฐับาลในเรื6องเงนิตราและการควบคุมการปรวิรรตเงนิตรา 

(ง) การยกเว้น พร้อมทั %งสมาชิกของครอบครวัซึ6งประกอบเป็นส่วนของ
ครวัเรอืนของตน จากขอ้กํากดัเกี6ยวกบัการเข้าเมอืงและการทะเบยีน 
คนต่างดา้ว 
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 ๒๘๖

๙ 

 

(จ) การอํานวยความสะดวกในเรื6องเกี6ยวกับสัมภาระส่วนบุคคลของ
ผูเ้ชี6ยวชาญเช่นเดยีวกบัที6ใหแ้ก่ผูเ้ชี6ยวชาญขององคก์ารระหว่างรฐับาลอื6น 

(๒) ภาคพีิธสีารไม่จําต้องให้เอกสทิธิ dและความคุ้มกนัที6อ้างถึงในอนุวรรค (ค) 
(ง) และ (จ) ของวรรค (๑) แก่คนชาตหิรอืผูม้ถีิ6นพาํนกัถาวรของภาคพีธิสีารนั %น 

 

ข้อ ๑๑ 

การแจ้งชื�อบุคคลในคณะเจ้าหน้าที�และผ ูเ้ชี�ยวชาญ 

 

ให้ผู้อํานวยการองค์การแจ้งชื6อและสัญชาติของบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6 
และผู้เชี6ยวชาญ ซึ6งบทบญัญตัิของขอ้ ๗ ขอ้ ๘ และขอ้ ๑๑ จะใช้บงัคบัแก่ภาคพีิธสีาร
อย่างน้อยปีละหนึ6งครั %งทุกปี 

 

ข้อ ๑๒ 

การสละเอกสิทธิ% และความค ุม้กนั  

 

(๑) เอกสทิธิ d การยกเวน้ และความคุม้กนัใด ๆ ที6ใหต้ามพธิสีารนี% ไม่ไดม้อบให้
เพื6อประโยชน์ส่วนบุคคลของปัจเจกชน แต่เพื6อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามภาระหน้าที6ทางการของบุคคลเหล่านั %น 

(๒) หากผู้มีอํานาจหน้าที6ตามรายการข้างท้ายข้อนี%มีความเห็นว่า เอกสทิธิ d 
และความคุ้มกันจะขดัขวางต่อกระบวนการยุติธรรม และในทุกกรณีอาจสละสิทธิได ้
โดยไม่กระทบต่อความมุ่งประสงค์ของการได้รบัเอกสทิธิ dและความคุ้มกนั ใหผู้้มอีํานาจ
หน้าที6เหล่านี%มสีทิธแิละหน้าที6ในการสละเอกสทิธิ dและความคุม้กนัเช่นว่านั %นได ้

(ก) ภาคพีธิสีาร ในสว่นที6เกี6ยวกบัผูแ้ทนของภาคพีธิสีาร 

(ข) สมชัชา ดว้ยการเรยีกประชุมสมยัวสิามญัหากจาํเป็น ในสว่นที6เกี6ยวกบั
องคก์ารหรอืผูอ้าํนวยการขององคก์าร 

(ค) ผู้อํานวยการองค์การ ในส่วนที6เกี6ยวกับบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6 
และผูเ้ชี6ยวชาญ 
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 ๒๘๗ 

๑๐ 

 

ข้อ ๑๓ 

การให้ความช่วยเหลอืปัจเจกชน  

 

ให้บรรดาภาคีพิธีสารดําเนินมาตรการที6เหมาะสม เพื6ออํานวยความสะดวก 
ในการเขา้เมอืง การพกัอาศยั และการออกจากเมอืงของผูแ้ทน บุคคลในคณะเจา้หน้าที6
และผูเ้ชี6ยวชาญ 

 

ข้อ ๑๔ 

การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎข้อบงัคบั 

 

โดยไม่กระทบต่อบทบัญญัติอื6นของพิธีสารนี% ให้องค์การและบุคคลทั %งปวง 
ที6ไดร้บัเอกสทิธิ dและความคุม้กนัตามพธิสีาร เคารพต่อกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัของภาคี
พธิสีารที6เกี6ยวขอ้ง และใหค้วามร่วมมอืตลอดเวลากบัพนกังานเจา้หน้าที6ของภาคเีหล่านั %น 
เพื6อประกนัการเคารพต่อกฎหมายและกฎบงัคบัของภาคพีธิสีารที6เกี6ยวขอ้ง 

 

ข้อ ๑๕ 

มาตรการระวงัภยัลว่งหน้า 

 

แต่ละภาคพีธิสีารคงไวซ้ึ6งสทิธทิี6จะดาํเนินมาตรการระวงัภยัล่วงหน้าตามที6จาํเป็น
เพื6อผลประโยชน์ดา้นความมั 6นคงของตน 

 

ข้อ ๑๖  

การระงบัข้อพิพาท 

 

ขอ้พิพาทใดระหว่างภาคพีธิสีาร หรอืระหว่างองคก์ารกบัภาคพีธิสีารเกี6ยวกบั
การตคีวามหรอืการใชบ้งัคบัพธิกีาร ใหต้กลงกนัดว้ยการเจรจาหรอืวธิกีารอื6นตามที6ตกลงกนั 
หากข้อพิพาทนั %นไม่อาจตกลงกันได้ภายในสิบสองเดือน บรรดาภาคีที6เกี6ยวข้อง 
โดยความตกลงร่วมกนัอาจเสนอขอ้พพิาทใหค้ณะอนุญาโตตุลาการ ซึ6งมอีงคค์ณะสามคน
เป็นผู้วินิจฉัย โดยภาคแีต่ละฝ่ายในขอ้พิพาทจะเลอืกอนุญาโตตุลาการขา้งละหนึ6งคน 
และอนุญาโตตุลาการคนที6สาม ซึ6งจะเป็นประธานของคณะจะได้รับ เลือกจาก
อนุญาโตตุลาการสองคนขา้งต้น ถ้าอนุญาโตตุลาการสองคนขา้งต้นไม่อาจตกลงกนัได้
เกี6ยวกับอนุญาโตตุลาการคนที6สามภายในสองเดือนนับแต่ที6ตนได้รับแต่งตั %ง  
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 ๒๘๘

๑๑ 

 

ให้ประธานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นผู้เลือกอนุญาโตตุลาการคนที6สาม 
ให้คณะอนุญาโตตุลาการกําหนดกระบวนวธิพีจิารณาของตนเองและให้คําวนิิจฉัยของ
คณะอนุญาโตตุลาการถอืเป็นเสรจ็เดด็ขาดและผกูพนัภาคใีนขอ้พพิาท 

 

ข้อ ๑๗ 

ความตกลงเพิ�มเติม  

 

องคก์ารอาจทําความตกลงประกอบเพิ6มเตมิกบัภาคพีธิสีารใดได ้เพื6อใหข้อ้บท
แห่งพธิสีารนี%มผีลกบัภาคพีธิสีารนั %น เพื6อประกนัการดาํเนินภาระหน้าที6อย่างมปีระสทิธภิาพ
ขององคก์าร 

 

ข้อ ๑๘ 

การลงนาม การให้สตัยาบนั และการภาคยานุวตัิ 
 

(๑) พิธสีารฉบบันี%จะเปิดให้ลงนาม ณ กรุงลอนดอน ตั %งแต่วนัที6 ๑ ธนัวาคม 
ค.ศ. ๑๙๘๑ ถงึวนัที6 ๓๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ 

(๒) ภาคทีั %งปวงแห่งอนุสญัญา นอกเหนือไปจากภาคสีาํนกังานใหญ่อาจเขา้เป็น
ภาคพีธิสีารนี%ไดโ้ดย 

(ก) การลงนามที6ไม่ต้องมีการให้สตัยาบนั การยอมรบั หรอืการให้ความ
เหน็ชอบ หรอื 

(ข) การลงนามที6ตอ้งมกีารใหส้ตัยาบนั การยอมรบั หรอืการใหค้วามเหน็ชอบ
ตามดว้ยการสตัยาบนัสาร สารยอมรบั หรอืสารใหค้วามเหน็ชอบ หรอื 

(ค) การภาคยานุวตั ิ
(๓) การใหส้ตัยาบนั การใหก้ารยอมรบั การใหค้วามเหน็ชอบ หรอืภาคยานุวตัิ

จะมผีลเมื6อไดม้กีารมอบกรรมสารที6ถูกตอ้งเหมาะสมแก่ผูเ้กบ็รกัษา 
(๔) ขอ้สงวนต่อพธิสีารนี%อาจทาํไดโ้ดยเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
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 ๒๘๙

๑๒ 

 

ข้อ ๑๙  

การใช้บงัคบัและระยะเวลาของพิธีสาร 

 

(๑) พธิสีารนี%จะใชบ้งัคบัในวนัที6สามสบิหลงัจากวนัที6ภาคอีนุสญัญา ๑๐ ประเทศ
ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดในวรรค ๒ ของขอ้ ๑๘ 

(๒) พธิสีารนี%จะสิ%นสดุการใชบ้งัคบัเมื6ออนุสญัญาสิ%นสดุการใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๒๐ 

การใช้บงัคบัและระยะเวลาสาํหรบัรฐั  

 

(๑) สําหรับรัฐที6ได้ปฏิบัติตามวรรค ๒ ของข้อ ๑๘ หลังจากพิธีสารนี%มีผล 
ใช้บงัคบั พิธีสารใช้บงัคบัในวนัที6สามสบิหลงัจากวนัที6ลงนามหรอืวนัที6มอบสารเช่นว่า
ใหแ้ก่ผูเ้กบ็รกัษาตามลาํดบั 

(๒) ภาคใีดแห่งพธิสีารอาจบอกเลกิพธิสีารนี% โดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไปยงัผูเ้กบ็รกัษา การบอกเลกิจะมผีลเมื6อครบสบิสองเดอืนหลงัจากวนัที6ผูเ้กบ็รกัษาไดร้บั
การแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืในระยะเวลาที6นานกว่านั %นตามที6อาจระบไุวใ้นหนงัสอืแจง้ 

(๓) ภาคีพิธีสารจะสิ%นสุดการเป็นภาคีพิธีสารในวันที6สิ%นสุดการเป็นภาคี
อนุสญัญา 

 

ข้อ ๒๑ 

ผูเ้กบ็รกัษา 

 

(๑) ผูอ้าํนวยการองคก์ารจะเป็นผูเ้กบ็รกัษาพธิสีารนี% 
(๒) ผู้เก็บรกัษาจะต้องแจ้งภาคีทั %งปวงแห่งอนุสญัญาโดยพลัน โดยเฉพาะ

เกี6ยวกบั 

(ก) การลงนามใด ๆ ในพธิสีาร 

(ข) การมอบสตัยาบนัสาร สารยอมรบั สารเหน็ชอบ หรอืภาคยานุวตัสิารใด ๆ 

(ค) วนัที6พธิสีารนี%ใชบ้งัคบั 

(ง) วนัที6รฐัใดสิ%นสดุการเป็นภาคพีธิสีาร 

(จ) การตดิต่อสื6อสารอื6นใดที6เกี6ยวขอ้งกบัพธิสีารนี% 
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 ๒๙๐ 

๑๓ 

 

(๓) เมื6อพธิสีารนี%ใชบ้งัคบัแลว้ ใหผู้เ้กบ็รกัษาส่งสาํเนาพธิสีารฉบบัจรงิที6รบัรอง
แลว้ไปยงัสาํนักงานเลขาธกิารสหประชาชาต ิเพื6อการลงทะเบยีนและการตพีมิพต์ามขอ้ ๑๐๒ 
แห่งกฎบตัรสหประชาชาต ิ

 

ข้อ ๒๒ 

ตวับทที�ถกูต้อง 

 

พิธีสารนี%จดัทําเป็นฉบับเดียว เป็นภาษาอังกฤษ ฝรั 6งเศส รสัเซีย และสเปน  
โดยทุกภาษาถูกต้องแท้จรงิเท่าเทียมกนั และมอบไว้กบัผู้อํานวยการองค์การซึ6งจะส่ง
สาํเนาที6รบัรองแลว้ใหภ้าคอีนุสญัญาแต่ละประเทศ 

เพื6อเป็นพยานในการนี% ผู้ลงนามขา้งท้ายนี% ซึ6งได้รบัมอบอํานาจเพื6อความมุ่ง
ประสงคน์ั %นโดยถูกตอ้งจากรฐับาลของตนไดล้งนามพธิสีารนี% 

ทาํขึ%น ณ กรุงลอนดอน เมื6อวนัที6หนึ6ง เดอืนธนัวาคม ครสิต์ศกัราชหนึ6งพนัเกา้รอ้ย
แปดสบิเอด็ 
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 ๒๙๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี% คือ โดยที6ประเทศไทย 
ได้เข้าเป็นภาคีอนุสญัญาว่าด้วยองค์การดาวเทียมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ ซึ6งทําเมื6อ 
วนัที6 ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ และมีพันธกรณีที6จะต้องเข้าเป็นภาคีพิธีสารว่าด้วย 
เอกสิทธิ dและความคุ้มกันขององค์การดาวเทียมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ ซึ6งทําเมื6อ 
วันที6  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ที6แก้ไขเพิ6มเติมโดยความตกลง ซึ6งทําเมื6อวันที6  
๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามพธิสีารนี%ภาคแีต่ละประเทศตอ้งใหเ้อกสทิธิ dและความคุม้กนั
แก่องคก์ารดาวเทยีมเคลื6อนที6ระหว่างประเทศ เจา้หน้าที6ขององคก์าร และผูแ้ทนภาคขีอง
องคก์าร ตามที6ระบุไวใ้นพธิสีาร  ดงันั %น เพื6อให้การคุม้ครองการดําเนินงานขององคก์าร
ในประเทศไทยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นการอนุวตักิารใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนั
ในพิธีสารดังกล่าว รวมทั %งเพื6อให้องค์การมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย   
จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ% 
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 ๒๙๒

พระราชบญัญตั ิ

คุม้ครองการดาํเนินงานขององคก์ารความร่วมมอื 

ดา้นอวกาศแหง่เอเชยีแปซฟิิก 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที6 ๖๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรมกีฎหมายคุม้ครองการดําเนินงานขององคก์ารความร่วมมอื
ดา้นอวกาศแห่งเอเชยีแปซฟิิก 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ%นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี%เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิคุม้ครองการดําเนินงาน
ขององคก์ารความร่วมมอืดา้นอวกาศแห่งเอเชยีแปซฟิิก พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ% 
“อนุสญัญา” หมายความว่า อนุสญัญาว่าด้วยองคก์ารความร่วมมอืด้านอวกาศ

แห่งเอเชยีแปซฟิิกซึ6งรฐับาลแห่งประเทศไทยไดล้งนามเมื6อวนัที6 ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

“องค์การ” หมายความว่า องคก์ารความร่วมมอืด้านอวกาศแห่งเอเชยีแปซฟิิก 
ที6จดัตั %งขึ%นตามอนุสญัญา 

“บุคคลในคณะเจ้าหน้าที6” หมายความว่า คณะมนตรขีององค์การ เลขาธกิาร
ขององคก์าร เจา้หน้าที6ของสาํนกังานเลขาธกิารขององคก์าร และผูเ้ชี6ยวชาญขององคก์าร 

 

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๕ ก/หน้า ๓๕/๙ มกราคม ๒๕๕๑ 
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 ๒๙๓

มาตรา ๔  เพื6อคุม้ครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององคก์ารใหบ้รรลุผล
ตามความมุ่งประสงค ์

(๑) ให้ยอมรับนับถือว่าองค์การเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลําเนา 
ในประเทศไทย 

(๒) ใหอ้งคก์าร บุคคลในคณะเจา้หน้าที6 และผูแ้ทนรฐัสมาชกิแต่ละประเทศของ
องค์การ ได้รบัเอกสทิธิ dและความคุ้มกนัเท่าที6จําเป็นแก่การปฏิบตัิหน้าที6ขององค์การ 
หรอืการปฏบิตัิภารกจิเกี6ยวเนื6องกบัหน้าที6ขององค์การเพื6อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ขององคก์ารดงัคําแปลอนุสญัญาท้ายพระราชบญัญตันีิ% หรอืตามที6รฐับาลแห่งประเทศไทย
จะได้ทําความตกลงต่อไปกับองค์การในเรื6องเอกสทิธิ dและความคุ้มกนัเช่นเดียวกับที6
รฐับาลแห่งประเทศไทยได้ให้แก่ทบวงการชํานัญพิเศษขององค์การสหประชาชาต ิ
ตามพระราชบญัญตัคุิม้ครองการดาํเนินงานของสหประชาชาตแิละทบวงการชาํนญัพเิศษ
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 

มาตรา ๕  ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารรกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ% 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สรุยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี
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 ๒๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุสญัญาว่าด้วยองคก์ารความร่วมมือ  

ด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก 
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 ๒๙๕

อนุสญัญาว่าดว้ยองคก์ารความรว่มมือดา้นอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก 

 

รฐัภาคีแห่งอนุสญัญาฉบบันี4  
 

ยอมรบั ความสาํคญัของการแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยอีวกาศทางสนัตเิพื6อส่งเสรมิ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างยั 6งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื6อความรุ่งเรอืง
ร่วมกนัในภูมภิาคนี% 
 

ปรารถนา ที6จะกระชบัความร่วมมอืพหุภาครีะหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคเอเชยีและ
แปซิฟิกในสาขาอวกาศ บนพื%นฐานแห่งการประยุกต์ใช้ประโยชน์โดยสันติจาก
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีวกาศ 

 

ตระหนักถึง ความเป็นจริงในความมหาศาลของทรัพยากรทางวิชาการ การเงิน  
และบุคคลที6จําเป็นต่อการพัฒนาเพื6อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยอีวกาศ มถีงึขนาดที6ควรจะรวมทรพัยากรต่าง ๆ ของประเทศในภูมภิาคเอเชยี
แปซฟิิกเขา้ดว้ยกนัเพื6อดาํเนินกจิกรรมเหล่านั %น 

 

ยอมรบัว่า อนุสญัญาฉบบันี%จะเป็นประโยชน์ต่อรฐัสมาชกิแห่งภูมภิาคในความร่วมมอื
พหุภาคใีนดา้นวทิยาศาสตรอ์วกาศ เทคโนโลยอีวกาศรวมทั %งการประยุกต์ใช้ประโยชน์
อย่างสันติโดยให้มีการนําทรัพยากรด้านเทคโนโลยี การเงินและบุคคลมารวมกัน  
เพื6อที6จะทาํใหร้ฐัสมาชกิสามารถร่วมกนัพฒันาในสว่นของโครงการ/กจิกรรมที6เกี6ยวขอ้งกบั
สาขาต่าง ๆ เหล่านั %น 

 

เชื�อ ว่า  การจัดตั %งองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ที6เป็นอิสระ 
เพื6 อความร่วมมือพหุภาคีของภูมิภาคในการประยุกต์ใช้ประโยชน์โดยสันติจาก
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีวกาศซึ6งอยู่บนพื%นฐานแห่งการใชป้ระโยชน์อวกาศโดยสนัต ิ
หลกัแห่งผลประโยชน์ร่วมกนัและการเสรมิซึ6งกนัและกนั รวมทั %งการหารอืและการพฒันา
ด้วยความ เทียมกัน  จะปรับป รุงสมรรถนะของรัฐสมาชิก ให้มีป ระสิท ธิภ าพ 
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์โดยสันต ิ 
และจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมต่อรฐัสมาชกิแต่ละรฐัมากขึ%น 

 

ได้ตกลงกนัดงัต่อไปนี4  
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 ๒๙๖

๒ 

 

บทที� ๑  เร ื�องทั �วไป 

ข้อ ๑ 

การจดัต ั 4งองคก์ารความรว่มมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก 

 

๑. องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิกได้จดัตั %งขึ%นตามอนุสญัญานี% 
(ต่อไปในที6นี%เรยีกว่า “องคก์าร”) 

๒. สํานักงานใหญ่ขององค์การ จะตั %งอยู่ในสาธารณรฐัประชาชนจีน (ซึ6งต่อไปในที6นี%
เรยีกว่า “รฐัเจา้ภาพ”) 

๓. ในการหารือกับรัฐบาลของรัฐเจ้าภาพ องค์การอาจจัดให้มีสํานักงานสาขาและ 
สิ6งอาํนวยความสะดวกที6เกี6ยวขอ้งภายในดนิแดนของรฐัเจา้ภาพ 

๔. ในการหารอืกบัรฐัสมาชกิอื6น องคก์ารอาจจดัใหม้สีาํนกังานสาขาและสิ6งอาํนวยความสะดวก
ที6เกี6ยวขอ้งภายในดนิแดนของรฐัสมาชกิอื6นได ้

 

ข้อ ๒ 

คาํนิยาม  

 

เพื�อความมุ่งประสงคแ์ห่งอนุสญัญาฉบบันี4  
ก) “องคก์าร” หมายถงึ องคก์ารความร่วมมอืดา้นอวกาศแห่งเอเชยีแปซฟิิก (แอ๊ปสโค) 

ข) “รฐับาลเจา้ภาพ” หมายถงึ รฐับาลของสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึ6งเป็นที6ตั %งองคก์าร 

ค) “รฐัสมาชกิ” หมายถงึ รฐัสมาชกิขององคก์าร 

ง) “คณะมนตรี” หมายถึง หน่วยงานสูงสุดขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศ 
แห่งเอเชยีแปซฟิิก ซึ6งประกอบดว้ยผูแ้ทนที6ได้รบัการมอบอํานาจอย่างเป็นทางการ
จากรฐัสมาชกิ 

จ) “ประธาน” หมายถงึ ประธานของคณะมนตร ี

ฉ) “สํานักงานเลขาธกิาร” หมายถึง องค์กรบรหิารขององค์การ ซึ6งสํานักงานตั %งอยู่ใน
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ช) “เลขาธกิาร” หมายถงึ หวัหน้าเจา้หน้าที6ฝ่ายบรหิารและเป็นตวัแทนทางกฎหมายของ
องคก์าร 
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 ๒๙๗ 

๓ 

 

ข้อ ๓ 

สถานะทางกฎหมาย 

 

ให้องคก์ารเป็นองค์การระหว่างประเทศระดบัรฐับาล องค์การเป็นหน่วยงานอสิระที6มไิด้
แสวงหากาํไรที6มนิีตฐิานะระหว่างประเทศอย่างสมบรูณ์ 

 
 

ข้อ ๔ 

วตัถปุระสงค  ์

 

วตัถปุระสงคข์ององคก์าร มีดงันี4  
๑. ส่งเสริม และสนับสนุนการพฒันาโครงการความร่วมมือด้านอวกาศของรฐัสมาชิก  

โดยกําหนดพื%นฐานแห่งความร่วมมือเพื6อการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ดา้นอวกาศอย่างสนัต ิ

๒. ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในอันที6จะช่วยเหลือรัฐสมาชิกในด้านการวิจัย  
การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ การประยุกต์ ใช้ประโยชน์ และการฝึกอบรม 
โดยดาํเนินการ และนํานโยบายการพฒันากจิการอวกาศไปปฏบิตั ิ

๓. ส่งเสริมความร่วมมือ การพัฒนาร่วมกับและการแบ่งปันความสําเร็จ ระหว่าง 
รฐัสมาชกิในดา้นเทคโนโลยอีวกาศ และการประยุกต์ใชป้ระโยชน์ เช่นเดยีวกบัการวจิยั
วทิยาศาสตรอ์วกาศโดยการใช้ประโยชน์จากการชกันําศกัยภาพด้านความร่วมมือ 
ในภูมภิาค 

๔. ขยายความร่วมมอืระหว่างวสิาหกจิและสถาบนัที6เกี6ยวขอ้งของรฐัสมาชกิ และส่งเสรมิ
การใชเ้ทคโนโลยอีวกาศและการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีหล่านั %นในเชงิอุตสาหกรรม 

๕. มีส่วนช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอวกาศโดยสนัติ ในกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศดา้นเทคโนโลยอีวกาศและการประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ 

 

ข้อ ๕ 

นโยบายดา้นอตุสาหกรรม  

 

๑. คณะมนตรตี้องจดัทํานโยบายด้านอุตสาหกรรมที6สอดคล้องกบัการดําเนินโครงการ
และกจิกรรมต่าง ๆ รวมทั %งโครงการความร่วมมอืระหว่างรฐัสมาชกิอย่างคุม้ค่า 
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 ๒๙๘

๔ 

 

๒. ภาคอุตสาหกรรมของรฐัสมาชกิทั %งปวงจะต้องได้รบับุรมิสทิธิ d/โอกาสมากที6สุดเท่าที6 
จะเป็นไปได้ที6จะเขา้ร่วมในภารกจิที6เกี6ยวขอ้งกบัการนําโครงการและกจิกรรมของ
องคก์ารไปปฏบิตั ิ

๓. ในระหว่างการนําโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การไปปฏิบัติ รวมทั %ง 
การพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและผลผลติจากเทคโนโลยอีวกาศที6เกี6ยวขอ้ง องค์การ
ต้องทําให้แน่ใจว่ารัฐสมาชิกทั %งปวงจะมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมตามสดัส่วนของ 
เงนิลงทุน ซึ6งอาจรวมถงึการลงทุนดา้นเทคโนโลย ี

๔. แนวคดิ “ ผลตอบแทนที�ยุติธรรม”  สาํหรบัรฐัสมาชกิต้องเป็นเสาหลกัของนโยบาย 
ด้านอุตสาหกรรมขององค์การ องค์การต้องพยายามเสริมสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขนัด้านอุตสาหกรรมของรฐัสมาชิก โดยการใช้ประโยชน์จากศกัยภาพ 
ดา้นอุตสาหกรรมที6มอียู่ของรฐัสมาชกิในเบื%องต้น โดยการพฒันา รวมทั %งการธาํรงไว้
ซึ6งเทคโนโลยอีวกาศและผลติภณัฑต่์าง ๆ  ดงักล่าว ตลอดจนการกระตุน้ใหม้กีารพฒันา
โครงสรา้งทางอุตสาหกรรมตามความตอ้งการของตลาด 

๕. นโยบายดา้นอุตสาหกรรมตอ้งมเีป้าหมายหลกัดงันี% 
ก) การพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ให้แข่งขันได้โดยใช ้

การประกวดราคาแขง่ขนัอย่างเสร ี

ข) การกระจายเทคโนโลยีที6เกี6ยวข้องระหว่างรัฐสมาชิก เพื6อก่อให้เกิดความเชี6ยวชาญ
เฉพาะที6จาํเป็นสาํหรบัโครงการและกจิกรรมขององคก์าร 

๖. ในการนํานโยบายดา้นอุตสาหกรรมไปปฏบิตัิ ประธานคณะมนตรจีะต้องปฏบิตัิตาม
คาํสั 6งของคณะมนตร ี

 

บทที� ๒  ขอบเขตของความรว่มมือและกิจกรรมด้านความรว่มมอื  

ข้อ ๖  

ขอบเขตของความรว่มมอื  

 

องคก์ารจะดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ตามสาขาแห่งความร่วมมอืดงันี% 
๑. เทคโนโลยอีวกาศและโครงการการประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ 

๒. การสาํรวจโลก การจดัการภยัพบิตั ิการคุม้ครองสิ6งแวดลอ้ม การสื6อสารผ่านดาวเทยีม 
การนําทางและกาํหนดพกิดัดว้ยดาวเทยีม 

๓. การวจิยัดา้นวทิยาศาสตรอ์วกาศ 
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 ๒๙๙

๕ 

 

๔. การศึกษา การฝึกอบรม และการแลกเปลี6ยนนักวิทยาศาสตร์/ผู้ เชี6ยวชาญ 
ดา้นเทคโนโลย ี

๕. การจดัตั %งศนูยข์อ้มลูกลาง เพื6อการพฒันาโครงการขององคก์าร ตลอดจนการเผยแพร่
ขอ้สนเทศทางวชิาการ และขอ้สนเทศอื6นที6เกี6ยวกบัโครงการและกจิกรรมขององคก์าร 

๖. โครงการความร่วมมอือื6น ๆ ที6รฐัสมาชกิไดต้กลงกนั 

 

ข้อ ๗ 

กิจกรรมพื4นฐาน  

 

๑. กจิกรรมพื%นฐานขององคก์ารจะรวมถงึ 

ก) การจดัทาํแผนงานดา้นกจิกรรม และพฒันาอวกาศขององคก์าร 

ข) การวจิยัขั %นพื%นฐานเกี6ยวกบัเทคโนโลยอีวกาศและการประยุกตใ์ช ้

ค) การขยายการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยอีวกาศที6ไดม้กีารพฒันาถงึขั %นใชง้านไดแ้ลว้ 

ง) การจัดกิจกรรมการศึกษา และฝึกอบรมเกี6ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศ ตลอดจนการประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ 

จ) การบรหิารงานและดแูลสาํนกังานสาขา และสิ6งอาํนวยความสะดวก ตลอดจนระบบ
เครอืขา่ยขององคก์าร 

ฉ) ดาํเนินกจิกรรมที6จาํเป็นอื6น ๆ เพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

๒. รฐัสมาชกิทั %งปวงตอ้งร่วมในกจิกรรมพื%นฐานดงักล่าวในวรรค ๑ ของขอ้นี% 
 

ข้อ ๘ 

กิจกรรมทางเล ือก 

 

๑. นอกเหนือจากกจิกรรมพื%นฐานที6ระบุในขอ้ ๗ แล้ว องค์การจะต้องให้คําแนะนําและ 
จดัให้มีโครงการด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์อวกาศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
ที6เหมาะสมแก่รฐัสมาชิก สําหรบันําไปปฏิบัติร่วมกนัโดยรฐัสมาชิกที6เลือกเขา้ร่วม 
ในโครงการดงักล่าว 

๒. โครงการเช่นว่านั %นจะดําเนินการตามหลกัของผลตอบแทนจากการลงทุน รฐัสมาชกิ 
จะได้รบัผลตอบแทนจากกิจกรรมที6เลอืกไว้ ตามสดัส่วนของการลงทุนที6รฐัสมาชิก 
เขา้ร่วม 
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 ๓๐๐

๖ 

 

บทที� ๓  สมาชิกภาพ 

ข้อ ๙  

สมาชิก 

 

๑. องคก์ารจะเปิดรบัสมาชกิทุกประเทศที6เป็นสมาชกิของสหประชาชาตใินภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

๒. รฐัสมาชกิจะมสีทิธโิดยสมบรูณ์ในการออกเสยีงลงคะแนน 

๓. รัฐสมาชิกทั %งปวงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการความร่วมมือและกิจกรรมต่าง ๆ  
ที6ดาํเนินการโดยองคก์าร 

๔. รฐัสมาชกิทั %งปวงจะตอ้งมสีว่นร่วมชาํระค่าบาํรุงสาํหรบัการดาํเนินงานขององคก์าร 

๕. การเขา้ร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร จะไม่มผีลกระทบต่อความร่วมมอืทวภิาคี
และพหุภาคขีองรฐัสมาชกิที6มใีนปัจจุบนัหรอือนาคต 

๖. รฐัสมาชกิใด ๆ ของสหประชาชาตหิรอืองคก์ารระหว่างประเทศที6เกี6ยวขอ้งกบักจิกรรม
ด้านอวกาศ อาจได้รบัสถานะเป็นผู้สงัเกตการณ์โดยความเห็นชอบของคณะมนตรี
อย่างเป็นเอกฉนัท ์ผูส้งัเกตการณ์จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในที6ประชุมของคณะมนตร ี

๗. รฐัที6มไิดอ้ยู่ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกและเป็นสมาชกิของสหประชาชาต ิสามารถสมคัร
เป็นสมาชกิสมทบได ้คณะมนตรอีาจพจิารณาตดัสนิโดยฉันทามตใิหเ้ขา้ร่วมองคก์าร 
คณะมนตรีอาจตัดสินโดยฉันทามติในเรื6องข้อกําหนดและเงื6อนไขในการเข้าเป็น
สมาชิกร่วม (การชําระค่าบํารุง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพื%นฐาน และกิจกรรม 
ความร่วมมอืต่าง ๆ ขององคก์าร ฯลฯ) สมาชกิสมทบจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ในการประชุมของคณะมนตร ี

 

บทที� ๔  องคก์รที�ปฏิบตัิหน้าที� 
ข้อ ๑๐ 

องคก์รขององคก์าร 

 

๑. องคก์รขององคก์าร ประกอบดว้ย 

ก) คณะมนตร ีที6จะมปีระธานมนตรเีป็นหวัหน้า และ 

ข) สาํนกังานเลขาธกิาร ที6จะมเีลขาธกิารเป็นหวัหน้าคณะ 

๒. องค์การ สามารถจดัตั %งสถาบนัย่อยขึ%นได้ตามที6เหน็ว่าจําเป็นสาํหรบัการปฏบิตัิงาน
และการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
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 ๓๐๑

๗ 

 

บทที� ๕  คณะมนตรีขององคก์าร  

ข้อ ๑๑ 

องคป์ระกอบของคณะมนตรี 
 

๑. คณะมนตรจีะเป็นหน่วยงานสงูสดุที6มอีาํนาจตดัสนิใจขององคก์าร 

๒. คณะมนตรีจะต้องประกอบด้วยรฐัมนตรหีรอืผู้แทนระดบักระทรวงของหน่วยงาน 
ด้านอวกาศแห่งชาติของรฐัสมาชิก รฐัสมาชิกแต่ละรฐัจะต้องแต่งตั %งรฐัมนตรหีรือ
ผูแ้ทนระดบักระทรวงหนึ6งท่านเพื6อการเป็นตวัแทนในคณะมนตร ี

๓. คณะมนตรีจะต้องเลือกประธานหนึ6งคนและรองประธานสองคน โดยให้มีวาระ 
การดาํรงตําแหน่งสองปี 

 

ข้อ ๑๒ 

ความรบัผิดชอบของคณะมนตรี 
 

คณะมนตรีจะต้อง 

ก) กําหนดและให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย ที6องคก์ารตอ้งปฏบิตัติาม เพื6อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

ข) ให้ความเหน็ชอบต่อการภาคยานุวตัิ การตดัและการสิ%นสุดของสมาชกิภาพ และทํา 
คาํวนิิจฉยัในเรื6องการรบัเขา้เป็นผูส้งัเกตการณ์และสมาชกิสมทบ 

ค) รบัเอาและใหค้วามเหน็ชอบต่อกฎขอ้บงัคบัในการประชุมของตน 

ง) รบัเอาและใหค้วามเหน็ชอบต่อรายงานประจาํปีและแผนการดาํเนินงานขององคก์าร 

จ) รบัเอาและใหค้วามเหน็ชอบต่อโครงการความร่วมมอืและงบประมาณของโครงการ 

ฉ) รบัเอาและใหค้วามเหน็ชอบต่ออตัราค่าบํารุงของรฐัสมาชกิ และงบประมาณประจําปี
ขององคก์าร 

ช) ใหค้วามเหน็ชอบต่อแผนงบประมาณหา้ปีตามระดบัปัจจุบนัของทรพัยากรทางการเงนิ 
และโดยกาํหนดทรพัยากรทางการเงนิที6จดัสรรใหอ้งคก์าร สาํหรบัช่วงเวลาหา้ปีถดัไป 

ซ) ใหค้วามเหน็ชอบต่อรายงานค่าใชจ้่ายประจาํปีและงบการเงนิขององคก์าร 

ฌ) ใหค้วามเหน็ชอบต่อบทบญัญตัใินเรื6องการบรหิารจดัการอื6น ๆ ทั %งหมดขององคก์าร 

ญ) ให้ความเหน็ชอบและจดัพมิพ์รายงานดุลประจําปีขององคก์าร ที6ผ่านการตรวจสอบ
บญัชแีลว้ 
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 ๓๐๒

๘ 

 

ฎ) แต่งตั %งเลขาธกิารและใหค้วามเหน็ชอบต่อการแต่งตั %งเจา้หน้าที6อื6น ๆ โดยคณะมนตร ี
การแต่งตั %งเลขาธกิารอาจถูกเลื6อนออกไปเมื6อไรกไ็ดเ้ป็นเวลาหกเดอืน ในกรณีเช่นนั %น 
ใหค้ณะมนตรแีต่งตั %งบุคคลที6เหมาะสมเป็นผูร้กัษาการแทนเลขาธกิารสาํหรบัช่วงเวลานั %น 
ซึ6งจะรบัผิดชอบต่อการปฏิบัติภารกิจโดยให้มีอํานาจและความรับผิดชอบตามที6 
คณะมนตรจีะกาํหนดสาํหรบับุคคลผูน้ั %น 

ฏ) ตดัสนิใจให้ก่อตั %งสถาบนัและสาํนักงานสาขา และใหค้วามเหน็ชอบต่อโครงสรา้งของ
หน่วยงานเหล่านั %นตลอดจนของสาํนกังานเลขาธกิารและอตัรากําลงัของพนกังานของ
หน่วยงานนั %น ๆ 

ฐ) แต่งตั %งเจา้หน้าที6อื6น ๆ ที6จะทาํใหก้ารประกอบกจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร ดําเนินไป
อย่างมปีระสทิธผิล 

ฑ) ตคีวามอนุสญัญาฉบบันี% หากไดร้บัการรอ้งขอจากรฐัสมาชกิใด ๆ 

 

ข้อ ๑๓ 

การประชมุของคณะมนตรี 
 

๑. คณะมนตรจีะประชุมตามที6และเมื6อจําเป็น แต่อย่างน้อยที6สดุปีละหนึ6งครั %ง การประชุม
จะจดัขึ%นที6สาํนกังานใหญ่ขององคก์าร เวน้แต่คณะมนตรจีะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื6น 

๒. จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมของผู้แทนอย่างเป็นทางการจากรฐัสมาชิกส่วนใหญ่
จํานวนสองในสามของทั %งหมด จึงจะครบองค์ประชุมสําหรับการประชุมของ 
คณะมนตร ี

 

ข้อ ๑๔ 

การออกเสียง 

 

๑. รฐัสมาชกิแต่ละรฐัในคณะมนตรจีะมคีะแนนเสยีงหนึ6งคะแนน 

๒. เวน้แต่คณะมนตรมีมีตเิป็นเอกฉนัทเ์ป็นอย่างอื6น คณะมนตรจีะตอ้งใชค้วามพยายาม
ทุกวถิทีางที6จะทาํใหก้ารตดัสนิชี%ขาดในเรื6องต่าง ๆ เป็นไปโดยฉนัทามต ิ
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 ๓๐๓

๙ 

 

บทที� ๖  สาํนักงานเลขาธิการ 

ข้อ ๑๕ 

องคป์ระกอบของสาํนักงานเลขาธิการ  

 

๑. สาํนกังานเลขาธกิารจะเป็นองคก์รบรหิารขององคก์าร 

๒. สํานักงานเลขาธกิารจะต้องประกอบด้วยเลขาธกิารและบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6ของ
สาํนกังานเลขาธกิาร 

 

ข้อ ๑๖  

เลขาธิการ 

 

๑. เลขาธกิารจะเป็นหวัหน้าเจา้หน้าที6บรหิารขององคก์าร และเป็นผูแ้ทนโดยนิตนิัยของ
องคก์าร เลขาธกิารจะมอีํานาจหน้าที6โดยสมบูรณ์ในการบรหิารสํานักงานเลขาธกิาร
ขององคก์าร 

๒. ใหค้ณะมนตรแีต่งตั %งเลขาธกิารหนึ6งคนสาํหรบัดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาห้าปีและ
อาจขยายวาระการดํารงตําแหน่งของเลขาธิการได้อีกวาระหนึ6 งเป็นเวลาห้าปี  
คณะมนตรีโดยมติเสียงข้างมากสามในสี6ของรัฐสมาชิกที6เข้าประชุมคณะมนตร ี 
มสีทิธถิอดถอนเลขาธกิารในระหว่างที6ดาํรงตําแหน่ง 

๓. เลขาธกิารจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุมคณะมนตร ีโดยไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ข้อ ๑๗ 

ความรบัผิดชอบของเลขาธิการ  

 

๑. เพื6อใหส้อดคลอ้งกบัคําสั 6งที6ออกโดยคณะมนตร ีเลขาธกิารจะต้องรายงานต่อคณะมนตรี
และจะตอ้งรบัผดิชอบดงันี% 
ก) การปฏบิตัติามและการอนุวตักิารนโยบายทุกเรื6องขององคก์าร ตามที6คณะมนตรี

ปรารถนา 

ข) การทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

ค) การจดัการและการดาํเนินงานขององคก์าร 

ง) การร่างรายงานประจําปี แผนการดําเนินงาน และงบประมาณด้านการเงินของ
องคก์าร เพื6อขอความเหน็ชอบจากคณะมนตร ี
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 ๓๐๔ 

๑๐ 

 

จ) จดัทําและอนุวตัิการบทบญัญัติว่าด้วยการบรหิารจดัการภายในของสํานักงาน
เลขาธกิาร 

ฉ) เสนอข้อเสนอต่อคณะมนตรีเกี6ยวกับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน
มาตรการต่าง ๆ ที6จดัวางขึ%นเพื6อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของโครงการและกจิกรรม
ต่าง ๆ ขององคก์าร 

ช) การบรรจุและการบริหารเจ้าหน้าที6ของหน่วยงานภายในจากรัฐสมาชิกตาม 
กฎขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปฏบิตังิานที6กาํหนดโดยคณะมนตร ี

ซ) การแต่งตั %งนักวทิยาศาสตร์ นักเทคโนโลยแีละผู้เชี6ยวชาญอื6น ๆ ซึ6งไม่ใช่บุคคล 
ในคณะเจา้หน้าที6ประจําในรปูของสญัญา เพื6อปฏบิตักิารตามงานที6ไดร้บัมอบหมาย
จากองคก์าร 

ฌ) เจรจาและลงนามทําความตกลงความร่วมมอืระหว่างประเทศ โดยความเหน็ชอบ
ของคณะมนตร ี

๒. ความรบัผดิชอบของเลขาธกิารและคณะบุคคลเจา้หน้าที6ไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้าที6ประจํา
หรอืเจ้าหน้าที6ตามสญัญาก็ตาม ในส่วนที6เกี6ยวกบัองค์การจะเป็นในระดบัระหว่าง
ประเทศเท่านั %น ในการปฏบิตัหิน้าที6ของตน บุคคลเหล่านั %นจะต้องไม่ขอหรอืรบัคําสั 6ง
จากรฐับาลใด ๆ หรอืจากองคก์รใด ๆ นอกองค์การ รฐัสมาชกิแต่ละรฐัจะต้องเคารพ
ความเป็นสากลของความรับผิดชอบของเลขาธิการและบุคคลในคณะเจ้าหน้าที6  
และจะต้องไม่ใช้อิทธิพลใด ๆ ในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ ต่อบุคคลเหล่านั %น  
ในการปฏบิตัหิน้าที6ใหก้บัองคก์าร 

 

บทที� ๗  การเงิน  

ข้อ ๑๘ 

ข้อตกลงด้านการเงิน  

 

๑. กองทุนสําหรบัองค์การ จะจัดหาจากเงินค่าบํารุงของรฐัสมาชิก เงินให้เปล่าตาม 
ความสมคัรใจของรฐัเจา้ภาพและรฐัสมาชกิอื6น ๆ เงนิบรจิาคและเงนิอุดหนุนที6ไดร้บั
จากองคก์ารอื6น ๆ และบรกิารต่าง ๆ ที6ใหแ้ก่ผูอ้ื6น 

๒. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องมีส่วนร่วมในงบประมาณขององค์การ ตามข้อตกลง 
ดา้นการเงนิที6คณะมนตรเีป็นผูก้าํหนด 
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 ๓๐๕

๑๑ 

 

๓. คณะมนตรโีดยฉนัทามตจิะตอ้งกาํหนดอตัราเงนิค่าบํารุงของรฐัสมาชกิแต่ละรฐั อตัรา
ดงักล่าวจะตอ้งมกีารทบทวนทุก ๆ สามปี 

๔. อตัราเงินค่าบํารุงจากรฐัสมาชิกนั %นจะคํานวณตามระดบัการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
และค่าเฉลี6ยของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตขิองรฐัสมาชกิต่อจาํนวนประชากร 

๕. รฐัสมาชกิแต่ละรฐัจะต้องจ่ายเงนิค่าบํารุงขั %นตํ6าให้แก่องค์การ ที6เรยีกว่า “ขั %นตํ6าสุด” 
ซึ6งกําหนดโดยการออกเสียงของที6ประชุมคณะมนตรีด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
สองในสาม 

๖. ไม่มรีฐัสมาชกิใดจะถูกเกณฑใ์หจ้่ายเงนิค่าบํารุงเกนิกว่ารอ้ยละ ๑๘ ของงบประมาณ
ขององคก์ารที6ผ่านความเหน็ชอบแลว้ 

๗. ภายใต้บังคับแห่งข้อกําหนดของคณะมนตรี เลขาธิการอาจยอมรับเงินบริจาค  
ของกํานัลหรือมรดกที6ให้แก่องค์การ  ทั %งนี% สิ6งเหล่านี%จะต้องไม่ก่อให้เกิดเงื6อนไข 
ที6ขดัต่อวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 

บทที� ๘  ขอ้พิพาท 

ข้อ ๑๙  

การระงบัข้อพิพาท 

 

ขอ้พิพาทใด ๆ ระหว่างรฐัสมาชิกสองรฐัหรอืมากกว่านั %น หรอืระหว่างรฐัสมาชิกใด ๆ  
กบัองค์การ ในส่วนที6เกี6ยวกับการตีความหรือการใช้อนุสญัญาฉบับนี%จะมีข้อยุติโดย 
การปรกึษาหารอืกนัฉนัทม์ติรในคณะมนตร ีในกรณีที6ไม่สามารถระงบัขอ้พพิาทไดใ้หยุ้ติ
ขอ้พพิาทนั %นโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎขอ้บงัคบัเพิ6มเตมิที6คณะมนตรรีบัเอาโดยฉันทามต ิ

 

บทที� ๙   บทบญัญตัิอ ื�น ๆ  

ข้อ ๒๐ 

การแลกเปลี�ยนบุคลากร 

 

เมื6อไดร้บัการรอ้งขอจากองคก์าร รฐัสมาชกิจะต้องอาํนวยความสะดวกในการแลกเปลี6ยน
บุคลากรที6เกี6ยวขอ้งกบังานที6มอบหมายใหอ้งคก์าร และที6อยู่ในขอบเขตอาํนาจหน้าที6ของ
องค์การ การแลกเปลี6ยนบุคลากรนี%จะต้องสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั
ของรฐัสมาชกิที6เกี6ยวกบัการเขา้ การพาํนกัอยู่และการออกจากดนิแดนของรฐัสมาชกิ 
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 ๓๐๖

๑๒ 

 

ข้อ ๒๑ 

การแลกเปลี�ยนขอ้สนเทศ  

 

๑. องค์การ และรฐัสมาชิกจะต้องอํานวยความสะดวกต่อการแลกเปลี6ยนข้อสนเทศ 
ทางวทิยาศาสตรแ์ละทางวชิาการที6เกี6ยวกบัเรื6องวทิยาศาสตรอ์วกาศ เทคโนโลยอีวกาศ 
และการนํามาประยุกต์ใช ้รฐัสมาชกิมสีทิธทิี6จะไม่มอบขอ้สนเทศนั %นใหแ้ก่องคก์ารได ้
และในทางกลบักนัหากเหน็ว่าขอ้สนเทศนั %นจะละเมดิความตกลงของตนที6มต่ีอฝ่ายที6สาม 
หรอืไม่สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ดา้นความมั 6นคงของตน 

๒. ในการดําเนินกจิกรรมขององคก์าร องคก์ารจะต้องทําใหม้ั 6นใจว่าผลงานทางวทิยาศาสตร์
อนัเนื6องมาจากการวจิยัและ/หรอืการศกึษาทางวทิยาศาสตรแ์ละ/หรอืทางเทคโนโลยี
จะถูกนําออกเผยแพร่สู่สาธารณชน/ตีพิมพ์ ก็ต่อเมื6อสิ6งเหล่านั %นได้ถูกนํามาใช ้
โดยนกัวทิยาศาสตร/์วศิวกรภายในรฐัสมาชกิที6รบัผดิชอบในการคน้ควา้ทดลองภายใต้
การอุปถัมภ์ขององค์การ องค์การจะมีสทิธแิต่เพียงผู้เดยีวในผลงานและข้อมูลสรุป 
ซึ6งถอืเป็นทรพัยส์นิขององคก์าร 

 

ข้อ ๒๒ 

สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา 

 

๑. สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาในสิ6งประดษิฐ ์ผลติภณัฑ ์ขอ้มูลทางวชิาการหรอืเทคนิค 
ตลอดจนทรพัย์สนิทางปัญญาทั %งหลาย อนัเป็นผลจากแผนงานหรือกิจกรรมใด ๆ  
ซึ6งดาํเนินการโดยองคก์าร หรอืโดยการใชท้รพัยากรขององคก์าร ใหต้กเป็นกรรมสทิธิ d
ขององคก์าร 

๒. คณะมนตรีจะกําหนดแนวทาง และกระบวนการที6รฐัสมาชิกจะใช้ประโยชน์จาก
สิ6งประดษิฐ ์ผลติภณัฑ ์ขอ้มลูทางวชิาการหรอืเทคนิค ตลอดจนทรพัยส์นิทางปัญญา
อื6น ๆ ที6องคก์ารเป็นเจา้ของ 

๓. คณะมนตรจีะกําหนดแนวทางและกระบวนการที6องค์การและรฐัสมาชกิจะสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากสิ6งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางวิชาการและเทคนิค ตลอดจน
ทรพัยส์นิทางปัญญาอื6น ๆ ที6รฐัสมาชกิเป็นเจา้ของ โดยอาศยัความตกลงและสญัญา 
ที6เหมาะสม องค์การจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที6เกี6ยวข้องกับ 
การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา 
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 ๓๐๗ 

๑๓ 

 

ข้อ ๒๓ 

การปกป้องเทคโนโลยีและการควบคมุการส่งออก 

 

๑. องคก์ารจะไม่ยอมใหม้กีารเขา้ถงึโดยมไิดร้บัอนุญาตซึ6งขอ้สนเทศที6ไดร้บัการคุม้ครอง 
สิ6งต่าง ๆ และเทคโนโลยทีี6เกี6ยวขอ้ง/มาตรการต่าง ๆ เพื6อที6จะทาํใหบ้รรลุความสาํเรจ็
ในการปฏบิตัหิน้าที6ของผูแ้ทนและบุคลากรของรฐัสมาชกิผูม้อีาํนาจหน้าที6จดัการสิ6งต่าง ๆ/
ผลติภณัฑท์ี6ไดร้บัการคุม้ครองเหล่านั %น และรวมถงึการใชม้าตรการที6เหมาะสม โดยมี
เป้าหมายที6จะคุม้ครองและดูแลการจดัการสิ6งเหล่านั %น ตลอดจนจดัทําและอนุวตักิาร
แผนดา้นความมั 6นคงทางเทคโนโลยทีี6เฉพาะเจาะจง 

๒. เพื6อที6จะนําเอากิจกรรมความร่วมมือ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ขององค์การ 
ไปปฏบิตั ิรฐัสมาชกิต้องทาํความตกลงในเรื6องมาตรการปกป้องเทคโนโลย ีและในกรณีที6
เฉพาะเจาะจงกใ็หส้ง่เสรมิการทําความตกลงเช่นนั %นโดยองคก์ารที6มอีาํนาจหน้าที6และ
องค์การอื6น ๆ ที6กําหนดไว้เพื6อที6จะจัดทําแผนด้านความมั 6นคงทางเทคโนโลย ี
ที6เฉพาะเจาะจง 

๓. รฐัสมาชกิ ต้องปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของประเทศนั %น ๆ และกฎหมายควบคุมการสง่ออก
ที6เกี6ยวกบัสนิคา้และบรกิาร ซึ6งรวมอยู่ในรายการควบคุมการสง่ออก 

 

ข้อ ๒๔ 

ความรว่มมือกบัหน่วยงานอื�น ๆ  

 

๑. องคก์ารจะตอ้งร่วมมอืกบัทบวงการต่าง ๆ ในระบบของสหประชาชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิ6ง
คณะกรรมการว่าดว้ยการใชป้ระโยชน์จากอวกาศสว่นนอกในทางสนัต ิ(คอปโูอส) 

๒. องค์การมีสทิธิที6จะจดัตั %งหุ้นส่วนความร่วมมือกบัรฐัต่าง ๆ ซึ6งไม่ใช่รฐัสมาชิกของ
องค์การและองค์การระหว่างประเทศและสถาบันอื6น ๆ เพื6 อดําเนินการตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยความเห็นชอบของคณะมนตรีที6เป็นเอกฉันท์ ซึ6ง 
คณะมนตรจีะเป็นผูก้าํหนดแนวทางและกระบวนการที6เหมาะสม 
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 ๓๐๘

๑๔ 

 

ข้อ ๒๕ 

เอกสิทธิ% และความค ุ้มกนั  

 

๑. เอกสทิธิ dและความคุม้กนัทั %งหลายที6องคก์าร บุคคลของคณะเจา้หน้าที6และผูเ้ชี6ยวชาญ
ขององค์การ และผู้แทนของรฐัสมาชกิจะได้รบัในดนิแดนของรฐัสมาชกิอนัเป็นที6ตั %ง
ของสาํนกังานใหญ่ขององคก์าร จะกาํหนดขึ%นโดยความตกลงที6เฉพาะเจาะจงซึ6งจะทํา
ระหว่างองคก์ารกบัรฐัอนัเป็นที6ตั %งของสาํนกังานใหญ่ 

๒. องคก์าร บุคคลของคณะเจา้หน้าที6และผูเ้ชี6ยวชาญขององคก์าร และผูแ้ทนของรฐัสมาชกิ
จะไดร้บัเอกสทิธิ dและความคุม้กนัในดนิแดนของรฐัสมาชกิแต่ละรฐัเท่าที6จําเป็นสาํหรบั
การปฏิบัติหน้าที6ขององค์การ หรือที6เกี6ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที6ขององค์การ  
เว้นแต่จะได้ตกลงกนัเป็นอย่างอื6น เอกสทิธิ dความคุ้มกนัเหล่านั %นจะเป็นเช่นเดยีวกบั
เอกสทิธิ dและความคุม้กนัที6คลา้ยคลงึกนัที6รฐัสมาชกิแต่ละรฐัใหแ้ก่องคก์ารระหว่างประเทศ
ในระดบัรฐับาลและบุคลากรที6เกี6ยวขอ้ง 

 

ข้อ ๒๖  

การใช้สิ�งอาํนวยความสะดวก 

 

ภายใต้บังคับของบทบัญญัติที6ว่าการใช้สิ6งอํานวยความสะดวกที6จ ัดตั %งขึ%นและ/หรือ 
เป็นขององคก์าร สาํหรบัโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร จะไม่ถูกกระทบกระเทอืน 
องคก์ารจะจดัสิ6งอํานวยความสะดวกของตนใหร้ฐัสมาชกิได้ใช้ตามที6รอ้งขอ คณะมนตร ี
จะจัดทําแนวทางและกระบวนการตลอดจนวิธีปฏิบัติซึ6งทําให้รัฐสมาชิกสามารถ 
ใชส้ิ6งอาํนวยความสะดวกเหล่านั %นได ้

 

บทที� ๑๐  ข้อแก้ไขเปลี�ยนแปลง 

ข้อ ๒๗ 

การแก้ไขเปลี�ยนแปลงอนุสญัญา 

 

๑. รฐัสมาชกิใดที6ประสงคจ์ะเสนอใหม้กีารแกไ้ขเปลี6ยนแปลงอนุสญัญาฉบบันี% จะตอ้งแจง้
ใหเ้ลขาธกิารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเลขาธกิารจะตอ้งแจง้ใหร้ฐัสมาชกิทราบถงึ
การขอแก้ไขเปลี6ยนแปลงนั %นอย่างน้อยเป็นระยะเวลาสามเดือน ก่อนที6คณะมนตร ี
จะหารือกันในเรื6องข้อเสนอแก้ไขเปลี6ยนแปลง คณะมนตรีอาจเสนอข้อแก้ไข
เปลี6ยนแปลงอนุสญัญาใหร้ฐัสมาชกิกไ็ด ้
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 ๓๐๙ 

๑๕ 

 

๒. การขอแก้ไขเปลี6ยนแปลงอนุสญัญาฉบับนี%จะต้องได้รบัการรบัเอาโดยคณะมนตร ี
โดยฉนัทามต ิ

๓. หลังจากที6คณะมนตรีมีมติรับเอาข้อแก้ไขเปลี6ยนแปลงอนุสัญญาฉบับนี%แล้ว 
เลขาธกิารจะต้องแจง้ให้รฐัสมาชกิทุกรฐัทราบอย่างเป็นทางการเกี6ยวกบัการรบัเอา 
ข้อแก้ไขเปลี6ยนแปลงอนุสญัญานั %น โดยขอความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจาก 
รฐัสมาชกิตามขั %นตอนภายในของตน 

๔. หลงัจากที6ได้รบัหนังสอืแจ้งการยอมรบัอย่างเป็นทางการจากรฐัสมาชิกทุกรฐัแล้ว 
เลขาธกิารจะต้องเสนอต่อคณะมนตรเีพื6อทราบและส่งต่อให้รฐับาลเจ้าภาพ รฐับาล
เจ้าภาพจะต้องแจ้งให้รัฐสมาชิกทุกรัฐทราบถึงวันที6มีผลใช้บังคับของข้อแก้ไข
เปลี6ยนแปลงอนุสญัญาภายในสามสบิวนัหลงัจากวนัที6ได้รบัการแจง้การยอมรบัจาก 
รฐัสมาชกิทุกรฐั 

 

บทที� ๑๑  การให้สตัยาบนั การมีผลใช้บงัคบั ฯลฯ 

ข้อ ๒๘ 

การลงนามและการให้สตัยาบนั  

 

๑. อนุสญัญาฉบบันี%จะเปิดใหม้กีารลงนามจนถงึวนัที6 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

๒. อนุสญัญาฉบับนี%จะต้องอยู่ภายใต้บังคบัของการให้สตัยาบันหรือการยอมรบัโดย 
รฐัที6อา้งถงึในวรรค ๑ ขอ้ ๙ ของอนุสญัญานี% 

๓. สตัยาบนัสารหรอืสารยอมรบัจะตอ้งมอบไวก้บัรฐับาลเจา้ภาพ 

 

ข้อ ๒๙  

การมีผลใช้บงัคบั 

 

๑. อนุสญัญาฉบบันี%จะมผีลใชบ้งัคบัต่อเมื6อรฐัในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกที6เป็นสมาชกิของ
สหประชาชาติอย่างน้อยหา้รฐัไดล้งนามในอนุสญัญาฉบบันี%และได้มอบสตัยาบนัสาร
หรอืสารยอมรบัไวก้บัรฐับาลเจา้ภาพแลว้ 

๒. หลงัจากที6อนุสญัญาฉบบันี%มผีลใชบ้งัคบัแลว้ รฐัที6ลงนามและอยู่ในระหว่างรอการมอบ
สตัยาบันสารหรือสารยอมรบั อาจเข้าร่วมในการประชุมที6มิใช่เป็นการประชุมลับ 
ในองคก์ารไดโ้ดยไม่มสีทิธทิี6จะออกเสยีงลงคะแนน  ทั %งนี% ภายใต้บงัคบัของแนวทาง
และกระบวนการที6คณะมนตรเีหน็ชอบ 
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 ๓๑๐

๑๖ 

 

ข้อ ๓๐ 

การภาคยานุวตัิ 
 

๑. หลังจากที6อนุสัญญาฉบับนี%มีผลใช้บังคับหรือเมื6อสิ%นสุดระยะเวลาลงนามแล้ว  
สุดแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดเกดิขึ%นภายหลงั รฐัใดตามที6นิยามไวใ้นวรรค ๑ ของขอ้ ๙ 
อาจภาคยานุวตัอินุสญัญาฉบบันี%ไดโ้ดยความเหน็ชอบเป็นเอกฉนัทข์องคณะมนตร ี

๒. รฐัที6ประสงค์จะภาคยานุวตัิอนุสญัญาฉบับนี%จะต้องยื6นเรื6องอย่างเป็นทางการต่อ
เลขาธกิารซึ6งจะทําหน้าที6แจง้ใหร้ฐัสมาชกิทุกรฐัทราบถงึการรอ้งขอนั %นอย่างน้อยเป็น
ระยะเวลาสามเดอืนก่อนที6จะเสนอต่อคณะมนตรเีพื6อใหว้นิิจฉยั 

๓. ภาคยานุวตัสิารจะตอ้งมอบไวก้บัรฐับาลเจา้ภาพ 

 

ข้อ ๓๑ 

การแจ้งให้ทราบ 

 

รฐับาลเจา้ภาพ จะตอ้งแจง้ใหร้ฐัผูล้งนามและรฐัที6ภาคยานุวตัทิุกรฐัทราบถงึ 

ก) วนัที6ของการมอบสตัยาบนัสาร สารยอมรบัหรอืภาคยานุวตัสิารแต่ละฉบบั 

ข) วนัที6ของการมผีลใช้บงัคบัของอนุสญัญาฉบบันี%และของการแก้ไขเปลี6ยนแปลงของ
อนุสญัญาฉบบันี% 

ค) วนัที6ของการถอนตวัของรฐัสมาชกิออกจากอนุสญัญาฉบบันี% 
 

ข้อ ๓๒ 

การตดัสิทธิ  
 

รฐัสมาชกิใดที6ไม่ปฏบิตัิตามพนัธกรณีภายใต้อนุสญัญาฉบบันี%จะถูกตดัสมาชกิภาพของ
องคก์ารตามการวนิิจฉยัของคณะมนตรโีดยเสยีงขา้งมากสองในสาม 

 

ข้อ ๓๓ 

การถอนตวั 

 

๑. หลังจากที6อนุสัญญาฉบับนี%มีผลใช้บังคับมาเป็นเวลาห้าปีแล้ว รัฐสมาชิกใด 
ที6มคีวามประสงคจ์ะถอนตวัออกจากอนุสญัญาฉบบันี%จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ใหเ้ลขาธกิารทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ6งปี 
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 ๓๑๑

๑๗ 

 

๒. เลขาธกิารจะต้องรบีแจ้งให้ประธานของคณะมนตรแีละรฐัสมาชิกทั %งหมดทราบถึง 
คําขอถอนตัวของรฐัสมาชิกนั %น และประธานจะต้องเรยีกประชุมคณะมนตรภีายใน  
๙๐ วนัเพื6อพจิารณาว่าจะเหน็ชอบกบัคาํขอนั %นหรอืไม่ 

๓. หลังจากการให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการต่อการถอนตัวแล้ว รัฐสมาชิก 
ที6เกี6ยวขอ้งจะยงัคงผูกพนัที6จะต้องปฏบิตัติามพนัธกรณีทางการเงนิส่วนที6ถงึกําหนด
ของตนในส่วนที6 เกี6ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมที6ได้รับความเห็นชอบแล้ว  
และค่าบาํรุงสาํหรบัปีที6การถอนตวัไดร้บัความเหน็ชอบอย่างเป็นทางการ 

๔. การถอนตวัเช่นนี%จะไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิตามพนัธกรณีตามสญัญาหรอืตาม
ความตกลงที6รฐัสมาชกินั %นและองคก์าร ไดย้อมรบัไวก่้อนการถอนตวัของรฐัสมาชกินั %น 

๕. รฐัที6ถอนตวัจากอนุสญัญาฉบบันี%จะคงสทิธทิี6ไดร้บัไปแลว้อนัเนื6องจากการเป็นสมาชกิ
ขององคก์าร จนถงึวนัที6การถอนตวัจากสมาชกิภาพมผีลใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๓๔ 

การยุบเลิกองคก์าร 

 

๑. องคก์ารจะถูกยุบเลกิ ณ เวลาใดกไ็ดโ้ดยความตกลงโดยฉันทามติระหว่างรฐัสมาชกิ
ทั %งหมดขององคก์าร 

๒. องค์การจะถูกยุบเลิกเช่นกัน หากสมาชิกภาพขององค์การ มีจํานวนรัฐสมาชิก 
เหลอืน้อยกว่าสี6รฐั 

๓. ในกรณีที6มีการยุบเลิกองค์การ คณะมนตรีจะต้องแต่งตั %งหน่วยงานชําระบัญช ี
อย่างเป็นทางการหนึ6งหน่วยงานเพื6อเจรจากบัรฐัสมาชกิซึ6งเป็นที6ตั %งของสาํนกังานใหญ่
และสํานักงานต่าง ๆ ขององค์การ ณ เวลาที6มีการชําระบัญชี ที6ปรกึษากฎหมาย
ทั %งหลายขององคก์ารจะยงัคงปฏบิตัหิน้าที6อยู่จนกว่าขั %นตอนการชาํระบญัชจีะเสรจ็สิ%น 

๔. หลงัจากการเสรจ็สิ%นของขั %นตอนการยุบเลกิองค์การ ทรพัย์สนิที6เหลือใด ๆ กต็าม
จะต้องได้รับการจัดสรรแบ่งปันให้กับบรรดารฐัสมาชิกตามสัดส่วนของค่าบํารุง 
ที6รฐัเหล่านั %นได้ชําระแล้ว ในกรณีที6มกีารขาดดุล รฐัสมาชกิเหล่านี%จะต้องรบัผดิชอบ
ตามสดัสว่นค่าบาํรุงที6มกีารประเมนิกนัไวใ้นปีงบประมาณการเงนิที6มกีารชาํระบญัช ี
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 ๓๑๒ 

๑๘ 

 

ข้อ ๓๕ 

การจดทะเบียน  

 

ทนัทีที6อนุสญัญาฉบบันี%มีผลใช้บงัคบั รฐับาลเจ้าภาพจะต้องจดทะเบียนอนุสญัญานั %น 
ไวก้บัสาํนกัเลขาธกิารของสหประชาชาตติามขอ้ ๑๐๒ ของกฎบตัรสหประชาชาต ิ

 

เพื6อเป็นพยานในการนี% ผู้ลงนามขา้งท้ายนี% ซึ6งได้รบัมอบอํานาจโดยถูกต้อง ได้ลงนาม
อนุสญัญาฉบบันี% 
 

ทําขึ%น ณ กรุงปักกิ6ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื6อวันที6ยี6สิบแปด เดือนตุลาคม 
พุทธศกัราชสองพนัหา้รอ้ยสี6สบิแปด เป็นภาษาองักฤษเป็นตน้ฉบบัฉบบัเดยีว 

 

ตัวบทของอนุสญัญาฉบับนี%ที6ได้ทําเป็นภาษาทางการภาษาอื6น ๆ ของรฐัสมาชิกของ
องค์การจะต้องได้รบัการรบัรองความถูกต้องโดยฉันทามติจากรฐัสมาชิกทั %งหมดของ
องค์การ ตัวบทอนุสญัญาเหล่านั %นจะต้องเก็บรกัษาไว้ที6บรรณสารของรฐับาลเจ้าภาพ  
ซึ6งจะต้องส่งสําเนาที6ได้รบัการรบัรองความถูกต้องให้กับรฐัที6ลงนามและรฐัที6ทําการ
ภาคยานุวตั ิทุกรฐั 

 

อนุสญัญาฉบบันี%เป็นไปเพื6อ และในนามของ 

รฐับาลประเทศสาธารณรฐัประชาชนบงัคลาเทศ 

 

อนุสญัญาฉบบันี%เป็นไปเพื6อ และในนามของ 

รฐับาลประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

 

อนุสญัญาฉบบันี%เป็นไปเพื6อ และในนามของ 

รฐับาลประเทศสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 

 

อนุสญัญาฉบบันี%เป็นไปเพื6อ และในนามของ 

รฐับาลประเทศสาธารณรฐัอสิลามอหิร่าน 

 

อนุสญัญาฉบบันี%เป็นไปเพื6อ และในนามของ 

รฐับาลประเทศมองโกเลยี 
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 ๓๑๓

๑๙ 

 

อนุสญัญาฉบบันี%เป็นไปเพื6อ และในนามของ 

รฐับาลประเทศสาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน 

 

อนุสญัญาฉบบันี%เป็นไปเพื6อ และในนามของ 

รฐับาลประเทศสาธารณรฐัเปร ู

 

อนุสญัญาฉบบันี%เป็นไปเพื6อ และในนามของ 

รฐับาลประเทศไทย 

 

อนุสญัญาฉบบันี%เป็นไปเพื6อ และในนามของ 

รฐับาลประเทศสาธารณรฐัตุรก ี
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 ๓๑๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี% คอื เนื6องจากประเทศไทย
จะเข้าเป็นภาคีอนุสญัญาว่าด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก 
(Convention of the Asia – Pacific Space Cooperation Organization ( APSCO) )  
ที6รฐับาลแห่งประเทศไทยไดล้งนามเมื6อวนัที6 ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ6งตามอนุสญัญานี% 
ภาคอีนุสญัญา แต่ละประเทศต้องให้เอกสทิธิ dและความคุม้กนัตามที6ระบุไวใ้นอนุสญัญา 
แก่องค์การ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที6ขององค์การ และผู้แทนรฐัสมาชิกแต่ละประเทศ 
ขององค์การ  ดงันั %น เพื6อให้การคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การในประเทศไทย 
เป็นไปตามอนุสญัญาดังกล่าว และเพื6อให้องค์การเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย   
จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ% 
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 ๓๑๕ 

พระราชบญัญตั ิ

คุม้ครองการดาํเนินงาน 

ของทบวงการพลงังานหมุนเวยีนระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นปีที6 ๗๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดําเนินงานของทบวง
การพลงังานหมุนเวยีนระหว่างประเทศ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ%นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตัินี%เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิคุม้ครองการดําเนินงาน
ของทบวงการพลงังานหมุนเวยีนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  เพื6อคุ้มครองการดําเนินงานในประเทศไทยของทบวงการพลงังาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศ ที6จดัตั %งขึ%นตามธรรมนูญของทบวงการพลงังานหมุนเวยีน
ระหว่างประเทศ ซึ6งทํา ณ  เมืองบอนน์  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื6 อวันที6  
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหบ้รรลุผลตามความมุ่งประสงค ์

(๑) ให้ยอมรับนับถือว่าทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศเป็น 
นิตบิุคคล และใหถ้อืว่ามภีูมลิาํเนาในประเทศไทย 

(๒) ให้ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ สถานที6  ทรัพย์สิน 
สินทรพัย์ และบรรณสารของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ รวมทั %ง
                                                                                 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที6 ๗ ก/หน้า ๒๕/๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
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 ๓๑๖ 

เจา้หน้าที6ของทบวงการพลงังานหมุนเวยีนระหว่างประเทศ ผู้เชี6ยวชาญ และบุคคลอื6น 
ที6ปฏิบัติภารกิจเพื6อทบวงการพลงังานหมุนเว ียนระหว่างประเทศได้รบัเอกสทิธิ d 
และความคุ้มกนัตามที6ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วยเอกสทิธิ dและความคุม้กนัเพยีงเท่าที6
รฐับาลได้รบัและใช้บทแห่งความตกลงนั %น หรอืความตกลงที6รฐับาลจะได้ทําต่อไปกบั
ทบวงการพลงังานหมุนเวยีนระหว่างประเทศ  ทั %งนี% ในระหว่างที6ปฏบิตัหิน้าที6ในประเทศ
ไทย หรอืเขา้มาในประเทศไทยเพื6อปฏบิตัหิน้าที6หรอืในการปฏบิตัภิารกจิเกี6ยวกบัทบวง
การพลงังานหมุนเวยีนระหว่างประเทศ 

 

มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงพลงังานรกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ% 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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 ๓๑๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี% คือ โดยที6ประเทศไทย 
จะเข้าเป็นสมาชิกของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International 
Renewable Energy Agency (IRENA)) อนัเป็นองคก์ารระหว่างประเทศที6จดัตั %งขึ%นตาม
ธรรมนูญของทบวงการพลงังานหมุนเวยีนระหว่างประเทศ (Statute of the International 
Renewable Energy Agency) ซึ6งทํา ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
เมื6อวันที6 ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยธรรมนูญดังกล่าวมีบทกําหนดให้ทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศมีสภาพนิติบุคคลระหว่างประเทศ และให้มี
ความสามารถทางกฎหมายเท่าที6อาจจําเป็นในดินแดนของแต่ละสมาชิกและตาม
กฎหมายภายในของแต่ละสมาชกิเพื6อการปฏบิตัหิน้าที6และเพื6อใหบ้รรลุผลตามความมุ่ง
ประสงคข์องทบวงการพลงังานหมุนเวยีนระหว่างประเทศ โดยกาํหนดใหส้มาชกิตดัสนิใจ
เกี6ยวกบัความตกลงว่าด้วยเอกสทิธิ dและความคุ้มกนัแยกต่างหาก  จงึจําเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันีิ% 
 



 

๓๑๘ 

คาํอธบิาย 

 

กฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอรแ์ละธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 

เมื6อมคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยกีารสื6อสารทางโทรศพัทไ์ม่จาํเป็นตอ้งใชส้าย
เครื6องคอมพวิเตอรก์บัโทรศพัท ์หรอื คอมพวิเตอรก์บัโทรทศัน์อาจรวมอยู่ในเครื6องเครื6อง
เดยีวกนักไ็ด้ประกอบกบัในปัจจุบนัระบบคอมพิวเตอรเ์ป็นส่วนสําคญัของการประกอบ
กิจการ และการดํารงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ระบบ
คอมพวิเตอรไ์ม่สามารถทํางานได้ตามคําสั 6งที6กําหนดไว ้หรอืทําให้การทํางานผดิพลาด
ไปจากคําสั 6งที6กําหนดไว ้หรอืใชว้ธิกีารใด ๆ เขา้ล่วงรูข้อ้มลู แกไ้ข หรอืทําลายขอ้มลูของ
บุคคลอื6นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื6อเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจารย่อมก่อให้เกิดความ
เสยีหาย กระทบกระเทอืนต่อเศรษฐกจิ สงัคม และความมั 6งคงของรฐั การกํากบัดูแลการ
ใช้เทคโนโลยี และการรองรบัการทําธุรกรรมผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี%จงึอาจมคีวาม
จาํเป็นที6จะตอ้งมกีฎหมายเขา้มาเกี6ยวขอ้งและมกีารจดัตั %งองคก์รเฉพาะดา้นมากาํกบัดแูล
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นภาพรวม 

ในปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร ์
กําหนดการกระทําในลกัษณะต่าง ๆ อนัถอืไดว้่าเป็นความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอรแ์ละ
กําหนดโทษซึ6งเป็นความผดิทางอาญาไว้ดว้ย เช่น การใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พื6อ
ดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนอื6นที6อยู่ในระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ ทําให้
เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี6ยนแปลง หรอืเพิ6มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื6นไม่ว่า
ทั %งหมดหรอืบางส่วน หรอืการทําให้การทํางานของระบบคอมพวิเตอรข์องผูอ้ื6นถูกระงบั 
เป็นต้น และมีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พื6อรองรบัความผูกพนัทาง
กฎหมาย การทํานิตกิรรมสญัญาและการใชบ้งัคบัใชท้างกฎหมายของขอ้ความที6ปรากฏ
อยู่ในรูปของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์กล่าวคอื ในกรณีที6มกีฎหมายกําหนดใหก้ารใดต้องทํา
เป็นหนังสอื มหีลกัฐานเป็นหนังสอื หรอืมเีอกสารมาแสดง ถ้าไดม้กีารจดัทําขอ้ความขึ%น
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที6สามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ได้โดยความหมาย 
ไม่เปลี6ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั %นได้ทําเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือ 
มเีอกสารมาแสดง กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการลงลายมอืชื6อทางอเิลก็ทรอนิกส ์กําหนดใหม้ี
การยอมรับการทําคําเสนอหรือคําสนองทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนห้ามมิให้ม ี
การปฏิเสธการรบัฟังขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นพยานหลกัฐานในกระบวนการพิจารณา
ตามกฎหมายทั %งในคดแีพ่ง คดอีาญา หรอืคดอีื6นใด เป็นตน้ 
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 ๓๑๙

พระราชบญัญตั ิ

ว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๑๐ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที6 ๖๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6 เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ%นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี% เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี%ให้ใช้บังคับเมื6อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่ 
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ% 
“ระบบคอมพวิเตอร”์ หมายความว่า อุปกรณ์หรอืชุดอุปกรณ์ของคอมพวิเตอร ์

ที6เชื6อมการทํางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําสั 6ง ชุดคําสั 6ง หรือสิ6งอื6นใด  
และแนวทางปฏิบัติงานให้ อุปกรณ์หรือชุด อุปกรณ์ทําหน้าที6ประมวลผลข้อมูล 
โดยอตัโนมตั ิ

“ขอ้มลูคอมพวิเตอร”์ หมายความว่า ขอ้มลู ขอ้ความ คาํสั 6ง ชุดคําสั 6ง หรอืสิ6งอื6นใด
บรรดาที6อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที6ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได ้ 
และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย 

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที6 ๒๗ ก/หน้า ๔/๑๘ มถุินายน ๒๕๕๐ 
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 ๓๒๐

“ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร”์ หมายความว่า ขอ้มลูเกี6ยวกบัการตดิต่อสื6อสาร
ของระบบคอมพวิเตอร ์ซึ6งแสดงถงึแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เสน้ทาง เวลา วนัที6 
ปรมิาณ ระยะเวลา ชนิดของบรกิาร หรอือื6น ๆ ที6เกี6ยวขอ้งกบัการตดิต่อสื6อสารของระบบ
คอมพวิเตอรน์ั %น 

“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายความว่า 

(๑) ผู้ให้บรกิารแก่บุคคลอื6นในการเขา้สู่อนิเทอร์เน็ต หรอืให้สามารถติดต่อถึงกนั
โดยประการอื6น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั %งนี%  ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ 
ในนามของตนเอง หรอืในนามหรอืเพื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น 

(๒) ผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์พื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น 

“ผู้ใช้บรกิาร” หมายความว่า ผู้ใช้บรกิารของผูใ้ห้บรกิารไม่ว่าต้องเสยีค่าใช้บรกิาร
หรอืไม่กต็าม 

“พนักงานเจ้าหน้าที6” หมายความว่า ผู้ซึ6งรฐัมนตรีแต่งตั %งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันีิ% 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ% 
 

มาตรา ๔๒  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคมรกัษาการ
ตามพระราชบญัญัตินี% และให้มีอํานาจแต่งตั %งพนักงานเจ้าหน้าที6กบัออกกฎกระทรวง 
และประกาศเพื6อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันีิ% 

กฎกระทรวงและประกาศนั %น เมื6อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

ความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์

   
 

มาตรา ๕  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ6งระบบคอมพิวเตอร์ที6มีมาตรการป้องกัน 
การเขา้ถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั %นมไิด้มไีว้สําหรบัตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
หกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ6งหมื6นบาท หรอืทั %งจาํทั %งปรบั 

 

                                                                                 

๒ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๖  ผูใ้ดล่วงรูม้าตรการป้องกนัการเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอรท์ี6ผูอ้ื6นจดัทําขึ%น
เป็นการเฉพาะ ถ้านํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที6น่าจะเกิด 
ความเสยีหายแก่ผูอ้ื6น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิหนึ6งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื6นบาท 
หรอืทั %งจาํทั %งปรบั 

 

มาตรา ๗  ผูใ้ดเขา้ถงึโดยมชิอบซึ6งขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ี6มมีาตรการป้องกนัการ
เขา้ถงึโดยเฉพาะและมาตรการนั %นมไิดม้ไีวส้าํหรบัตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิสองปี 
หรอืปรบัไม่เกนิสี6หมื6นบาท หรอืทั %งจาํทั %งปรบั 

 

มาตรา ๘  ผูใ้ดกระทําดว้ยประการใดโดยมชิอบด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์
เพื6อดกัรบัไว้ซึ6งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื6นที6อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร ์ 
และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั %นมิได้มีไว้เพื6อประโยชน์สาธารณะหรือเพื6อให้บุคคลทั 6วไป 
ใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรบัไม่เกินหกหมื6นบาท หรือ 
ทั %งจาํทั %งปรบั 

 

มาตรา ๙  ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี6ยนแปลง หรือเพิ6มเติม 
ไม่ว่าทั %งหมดหรอืบางส่วน ซึ6งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื6นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษ
จาํคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ6งแสนบาท หรอืทั %งจาํทั %งปรบั 

 

มาตรา ๑๐  ผูใ้ดกระทําด้วยประการใดโดยมชิอบ เพื6อให้การทํางานของระบบ
คอมพวิเตอรข์องผูอ้ื6นถูกระงบั ชะลอ ขดัขวาง หรอืรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกตไิด้
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ6งแสนบาท หรอืทั %งจาํทั %งปรบั 

 

มาตรา ๑๑  ผูใ้ดสง่ขอ้มูลคอมพวิเตอรห์รอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่บุคคลอื6น
โดยปกปิดหรอืปลอมแปลงแหล่งที6มาของการส่งขอ้มูลดงักล่าว อนัเป็นการรบกวนการใช้
ระบบคอมพวิเตอรข์องบุคคลอื6นโดยปกตสิขุ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ6งแสนบาท 

ผูใ้ดสง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่บุคคลอื6นอนัมลีกัษณะ
เป็นการก่อให้เกดิความเดอืดร้อนรําคาญแก่ผู ้รบัขอ้มูลคอมพวิเตอร์หรอืจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู ้รบัสามารถบอกเลกิหรอืแจ้งความประสงค์ 
เพื6อปฏเิสธการตอบรบัได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิสองแสนบาท๓ 

                                                                                 

๓ มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิ6มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๓๒๒ 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดลักษณะและวิธีการส่ง รวมทั %งลักษณะ 
และปรมิาณของขอ้มูลคอมพวิเตอรห์รอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ6งไม่เป็นการก่อใหเ้กดิ
ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รบัและลกัษณะอนัเป็นการบอกเลิกหรอืแจ้งความประสงค ์
เพื6อปฏเิสธการตอบรบัไดโ้ดยง่าย๔ 

 

มาตรา ๑๒๕  ถา้การกระทาํความผดิตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
หรอืมาตรา ๑๑ เป็นการกระทําต่อขอ้มูลคอมพวิเตอรห์รอืระบบคอมพวิเตอรท์ี6เกี6ยวกบั
การรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมั 6นคงในทาง
เศรษฐกจิของประเทศ หรอืโครงสรา้งพื%นฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษ
จาํคุกตั %งแต่หนึ6งปีถงึเจด็ปี และปรบัตั %งแต่สองหมื6นบาทถงึหนึ6งแสนสี6หมื6นบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ6งเป็นเหตุให้เกิดความเสยีหายต่อข้อมูล 
คอมพวิเตอรห์รอืระบบคอมพิวเตอรด์งักล่าว ต้องระวางโทษจําคุกตั %งแต่หนึ6งปีถึงสบิปี 
และปรบัตั %งแต่สองหมื6นบาทถงึสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผดิตามมาตรา ๙ หรอืมาตรา ๑๐ เป็นการกระทําต่อขอ้มูล 
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ6ง ต้องระวางโทษจําคุกตั %งแต่สามปี 
ถงึสบิหา้ปี และปรบัตั %งแต่หกหมื6นบาทถงึสามแสนบาท 

ถา้การกระทําความผดิตามวรรคหนึ6งหรอืวรรคสามโดยมไิดม้เีจตนาฆา่ แต่เป็น
เหตุใหบุ้คคลอื6นถงึแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกตั %งแต่หา้ปีถงึยี6สบิปี และปรบั 
ตั %งแต่หนึ6งแสนบาทถงึสี6แสนบาท 

 

มาตรา ๑๒/๑๖  ถ้าการกระทาํความผดิตามมาตรา ๙ หรอืมาตรา ๑๐ เป็นเหตุ
ใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคลอื6นหรอืทรพัยส์นิของผูอ้ื6น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิสบิปี 
และปรบัไม่เกนิสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ โดยมิได้มีเจตนาฆ่า  
แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื6นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุกตั %งแต่ห้าปีถึงยี6สิบปี  
และปรบัตั %งแต่หนึ6งแสนบาทถงึสี6แสนบาท 

                                                                                 

๔ มาตรา ๑๑ วรรคสาม เพิ6มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖ มาตรา ๑๒/๑ เพิ6มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผดิเกี6ยวกบัคอมพิวเตอร ์
(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๒๓ 

มาตรา ๑๓  ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั 6งที6จ ัดทําขึ%นโดยเฉพาะเพื6อ
นําไปใชเ้ป็นเครื6องมอืในการกระทาํความผดิตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรอืมาตรา ๑๑ ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิหนึ6งปี หรอืปรบัไม่เกนิ
สองหมื6นบาท หรอืทั %งจาํทั %งปรบั 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั 6งที6จ ัดทําขึ%นโดยเฉพาะเพื6อนําไปใช้เป็น
เครื6องมอืในการกระทําความผดิตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ6งหรอืวรรคสาม ต้องระวางโทษ
จาํคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสี6หมื6นบาท หรอืทั %งจาํทั %งปรบั๗ 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั 6งที6จ ัดทําขึ%นโดยเฉพาะเพื6อนําไปใช้เป็น
เครื6องมอืในการกระทําความผดิตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ 
มาตรา ๑๐ หรอืมาตรา ๑๑ หากผู้นําไปใช้ได้กระทาํความผดิตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ6ง
หรอืวรรคสาม หรอืต้องรบัผดิตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรอืวรรคสี6 หรอืมาตรา ๑๒/๑  
ผูจ้ําหน่ายหรอืเผยแพร่ชุดคําสั 6งดงักล่าวจะต้องรบัผดิทางอาญาตามความผดิที6มกีําหนด
โทษสงูขึ%นดว้ย กเ็ฉพาะเมื6อตนไดรู้ห้รอือาจเลง็เหน็ไดว้่าจะเกดิผลเช่นที6เกดิขึ%นนั %น๘ 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั 6งที6จ ัดทําขึ%นโดยเฉพาะเพื6อนําไปใช้เป็น
เครื6องมอืในการกระทําความผดิตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ6งหรอืวรรคสาม หากผูนํ้าไปใช้
ได้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ6งหรือวรรคสาม หรือต้องรับผิดตาม 
มาตรา ๑๒ วรรคสองหรอืวรรคสี6 หรือมาตรา ๑๒/๑ ผู้จําหน่ายหรอืเผยแพร่ชุดคําสั 6ง
ดงักล่าวตอ้งรบัผดิทางอาญาตามความผดิที6มกีาํหนดโทษสงูขึ%นนั %นดว้ย๙ 

ในกรณีที6ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั 6งผู้ ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ6 ง 
หรือวรรคสอง และตามวรรคสามหรือวรรคสี6ด้วย ให้ผู้นั %นต้องรบัโทษที6มีอัตราโทษ 
สงูที6สดุแต่กระทงเดยีว๑๐ 

 

                                                                                 

๗ มาตรา ๑๓ วรรคสอง เพิ6มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘ มาตรา ๑๓ วรรคสาม เพิ6มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙ มาตรา ๑๓ วรรคสี6 เพิ6มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐ มาตรา ๑๓ วรรคห้า เพิ6มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๒๔

มาตรา ๑๔๑๑  ผูใ้ดกระทําความผดิที6ระบุไวด้งัต่อไปนี% ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ6งแสนบาท หรอืทั %งจาํทั %งปรบั 

(๑) โดยทุจรติ หรอืโดยหลอกลวง นําเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรซ์ึ6งขอ้มูลคอมพวิเตอร์
ที6บดิเบอืนหรอืปลอมไม่ว่าทั %งหมดหรอืบางส่วน หรอืขอ้มูลคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็  
โดยประการที6น่าจะเกดิความเสยีหายแก่ประชาชน อนัมใิช่การกระทําความผดิฐาน 
หมิ6นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒) นําเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรซ์ึ6งขอ้มูลคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็ โดยประการ
ที6น่าจะเกดิความเสยีหายต่อการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยั
สาธารณะ ความมั 6นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื%นฐานอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรอืก่อใหเ้กดิความตื6นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ6งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นความผิด
เกี6ยวกบัความมั 6นคงแห่งราชอาณาจกัรหรอืความผดิเกี6ยวกบัการก่อการรา้ยตามประมวล
กฎหมายอาญา 

(๔) นําเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรซ์ึ6งขอ้มลูคอมพวิเตอรใ์ด ๆ ที6มลีกัษณะอนัลามก
และขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ั %นประชาชนทั 6วไปอาจเขา้ถงึได ้

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ6งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูล 
คอมพวิเตอรต์าม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) 

ถา้การกระทําความผดิตามวรรคหนึ6ง (๑) มไิดก้ระทําต่อประชาชน แต่เป็นการ
กระทําต่อบุคคลใดบุคคลหนึ6ง ผูก้ระทํา ผูเ้ผยแพร่หรอืส่งต่อซึ6งขอ้มูลคอมพวิเตอรด์งักล่าว
ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิสามปีหรอืปรบัไม่เกนิหกหมื6นบาท หรอืทั %งจําทั %งปรบั และให้
เป็นความผดิอนัยอมความได ้

 

มาตรา ๑๕๑๒  ผู้ให้บรกิารผู้ใดให้ความร่วมมือ ยนิยอม หรอืรู้เห็นเป็นใจให้มี
การกระทําความผดิตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพวิเตอร์ที6อยู่ในความควบคุมของตน 
ตอ้งระวางโทษเช่นเดยีวกบัผูก้ระทาํความผดิตามมาตรา ๑๔ 

ใหร้ฐัมนตรอีอกประกาศกําหนดขั %นตอนการแจง้เตอืน การระงบัการทาํใหแ้พร่หลาย
ของขอ้มลูคอมพวิเตอร ์และการนําขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ั %นออกจากระบบคอมพวิเตอร ์

                                                                                 

๑๑ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๒ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๒๕ 

ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบตัิตามประกาศของรฐัมนตรีที6ออกตาม 
วรรคสอง ผูน้ั %นไม่ตอ้งรบัโทษ 

 

มาตรา ๑๖๑๓  ผู้ใดนําเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอรท์ี6ประชาชนทั 6วไปอาจเขา้ถึงได ้
ซึ6งขอ้มูลคอมพวิเตอรท์ี6ปรากฏเป็นภาพของผูอ้ื6น และภาพนั %นเป็นภาพที6เกดิจากการสรา้งขึ%น 
ตดัต่อ เตมิ หรือดดัแปลงด้วยวธิกีารทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือวิธีการอื6นใด โดยประการที6
น่าจะทําให้ผู้อื6นนั %นเสียชื6อเสียง ถูกดูหมิ6น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย  
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามปี และปรบัไม่เกนิสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ6งเป็นการกระทําต่อภาพของผู้ตาย และการกระทํานั %น
น่าจะทาํใหบ้ดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตรของผูต้ายเสยีชื6อเสยีง ถูกดหูมิ6น หรอืถูกเกลยีดชงั 
หรอืไดร้บัความอบัอายผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษดงัที6บญัญตัไิวใ้นวรรคหนึ6ง 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ6งหรอืวรรคสอง เป็นการนําเขา้สู่ระบบคอมพวิเตอร์
โดยสุจรติอนัเป็นการตชิมดว้ยความเป็นธรรม ซึ6งบุคคลหรอืสิ6งใดอนัเป็นวสิยัของประชาชน
ย่อมกระทาํ ผูก้ระทาํไม่มคีวามผดิ 

ความผดิตามวรรคหนึ6งและวรรคสองเป็นความผดิอนัยอมความได ้

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ6งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข ์ 
ใหบ้ดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตรของผูเ้สยีหายรอ้งทุกขไ์ด ้และใหถ้อืว่าเป็นผูเ้สยีหาย 

 

มาตรา ๑๖/๑๑๔  ในคดคีวามผดิตามมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา ๑๖ ซึ6งมคีําพพิากษา
ว่าจาํเลยมคีวามผดิ ศาลอาจสั 6ง 

(๑) ใหท้าํลายขอ้มลูตามมาตราดงักล่าว 

(๒) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คําพิพากษาทั %งหมดหรือแต่บางส่วนในสื6อ
อเิลก็ทรอนิกส ์วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ หนังสอืพมิพ ์หรอืสื6ออื6นใด ตามที6ศาล
เหน็สมควร โดยใหจ้าํเลยเป็นผูช้าํระค่าโฆษณา หรอืเผยแพร่ 

(๓) ใหด้ําเนินการอื6นตามที6ศาลเหน็สมควรเพื6อบรรเทาความเสยีหายที6เกดิขึ%น
จากการกระทาํความผดินั %น 

 

                                                                                 

๑๓ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๔ มาตรา ๑๖/๑ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทําความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์
(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๓๒๖ 

มาตรา ๑๖/๒๑๕  ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตน 
เป็นขอ้มลูที6ศาลสั 6งใหท้าํลายตามมาตรา ๑๖/๑ ผูน้ั %นตอ้งทาํลายขอ้มลูดงักล่าว หากฝ่าฝืน
ตอ้งระวางโทษกึ6งหนึ6งของโทษที6บญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา ๑๖ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๗  ผูใ้ดกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตันีิ%นอกราชอาณาจกัรและ 

(๑) ผู้กระทําความผิดนั %นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที6ความผิด 
ไดเ้กดิขึ%นหรอืผูเ้สยีหายไดร้อ้งขอใหล้งโทษ หรอื 

(๒) ผู้กระทําความผิดนั %น เป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทย 
เป็นผูเ้สยีหายและผูเ้สยีหายไดร้อ้งขอใหล้งโทษ 

จะตอ้งรบัโทษภายในราชอาณาจกัร 

 

มาตรา ๑๗/๑๑๖  ความผดิตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ 
วรรคหนึ6ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการ
เปรยีบเทยีบที6รฐัมนตรแีต่งตั %งมอีาํนาจเปรยีบเทยีบได ้

คณะกรรมการเปรยีบเทยีบที6รฐัมนตรแีต่งตั %งตามวรรคหนึ6งใหม้จีาํนวนสามคน
ซึ6งคนหนึ6งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

เมื6อคณะกรรมการเปรยีบเทียบได้ทําการเปรยีบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้
ชาํระเงนิค่าปรบัตามคําเปรยีบเทยีบภายในระยะเวลาที6คณะกรรมการเปรยีบเทยีบกาํหนด
แลว้ ใหถ้อืว่าคดนีั %นเป็นอนัเลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ในกรณีที6ผูต้้องหาไม่ชําระเงนิค่าปรบัภายในระยะเวลาที6กําหนด ใหเ้ริ6มนบัอายุ
ความในการฟ้องคดใีหม่นบัตั %งแต่วนัที6ครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว 

 

หมวด ๒ 

พนกังานเจา้หน้าที6 
   

 

มาตรา ๑๘๑๗  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๙ เพื6อประโยชน์ในการสบืสวนและ
สอบสวนในกรณีที6มเีหตุอนัควรเชื6อได้ว่ามกีารกระทําความผดิตามพระราชบญัญัตินี% 
                                                                                 

๑๕ มาตรา ๑๖/๒ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทําความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์
(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๖ มาตรา ๑๗/๑ เพิ6มโดยพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระทําความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์
(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๗ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๒๗

หรอืในกรณีที6มกีารรอ้งขอตามวรรคสองใหพ้นกังานเจา้หน้าที6มอีาํนาจอย่างหนึ6งอย่างใด 
ดังต่อไปนี% เฉพาะที6จําเป็นเพื6อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี6ยวกับการกระทํา
ความผดิและหาตวัผูก้ระทาํความผดิ 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที6เกี6ยวข้องกับการกระทําความผิด 
มาเพื6อให้ถ้อยคํา ส่งคําชี%แจงเป็นหนังสอื หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลกัฐานอื6นใด 
ที6อยู่ในรปูแบบที6สามารถเขา้ใจได ้

(๒) เรยีกขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์จากผูใ้ห้บรกิารเกี6ยวกบัการติดต่อสื6อสาร
ผ่านระบบคอมพวิเตอรห์รอืจากบุคคลอื6นที6เกี6ยวขอ้ง 

(๓) สั 6งใหผู้ใ้หบ้รกิารสง่มอบขอ้มลูเกี6ยวกบัผูใ้ชบ้รกิารที6ตอ้งเกบ็ตามมาตรา ๒๖ 
หรอืที6อยู่ในความครอบครองหรอืควบคุมของผู้ให้บรกิารให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที6หรอื 
ใหเ้กบ็ขอ้มลูดงักล่าวไวก่้อน 

(๔) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบ
คอมพวิเตอรท์ี6มเีหตุอนัควรเชื6อไดว้่ามกีารกระทําความผดิ ในกรณีที6ระบบคอมพวิเตอร์
นั %นยงัมไิดอ้ยู่ในความครอบครองของพนกังานเจา้หน้าที6 

(๕) สั 6งใหบุ้คคลซึ6งครอบครองหรอืควบคุมขอ้มูลคอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์ที6ใช้
เกบ็ขอ้มูลคอมพิวเตอรส์่งมอบขอ้มูลคอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์ดงักล่าวให้แก่พนักงาน
เจา้หน้าที6 

(๖) ตรวจสอบหรอืเขา้ถึงระบบคอมพวิเตอร ์ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจร
ทางคอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์ที6ใชเ้กบ็ขอ้มูลคอมพวิเตอรข์องบุคคลใด อนัเป็นหลกัฐาน
หรอือาจใชเ้ป็นหลกัฐานเกี6ยวกบัการกระทําความผดิ หรอืเพื6อสบืสวนหาตวัผูก้ระทําความผดิ
และสั 6งให้บุคคลนั %นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที6เกี6ยวข้อง 
เท่าที6จาํเป็นใหด้ว้ยกไ็ด ้

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั 6งให้บุคคล 
ที6เกี6ยวขอ้งกบัการเขา้รหสัลบัของขอ้มูลคอมพวิเตอร ์ทําการถอดรหสัลบั หรอืให้ความ
ร่วมมอืกบัพนกังานเจา้หน้าที6ในการถอดรหสัลบัดงักล่าว 

(๘) ยึดหรอือายดัระบบคอมพิวเตอร์เท่าที6จําเป็นเฉพาะเพื6อประโยชน์ในการ
ทราบรายละเอยีดแห่งความผดิและผูก้ระทาํความผดิ 

เพื6อประโยชน์ในการสบืสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ในบรรดาความผดิอาญาต่อกฎหมายอื6นซึ6งไดใ้ชร้ะบบ
คอมพวิเตอร ์ขอ้มูลคอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์ที6ใชเ้กบ็ขอ้มูลคอมพวิเตอรเ์ป็นองคป์ระกอบ
หรือเป็นส่วนหนึ6งในการกระทําความผิดหรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที6เกี6ยวข้องกับ 
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 ๓๒๘

การกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื6น พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้พนักงาน
เจ้าหน้าที6ตามวรรคหนึ6งดําเนินการตามวรรคหนึ6งก็ได้ หรือหากปรากฏข้อเท็จจริง
ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที6 เนื6 องจากการปฏิบัติหน้าที6ตามพระราชบัญญัตินี%  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที6รีบรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที6 
ที6เกี6ยวขอ้งเพื6อดาํเนินการต่อไป 

ให้ผู้ได้รบัการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที6ตามวรรคหนึ6ง (๑) (๒) และ (๓) 
ดําเนินการตามคํารอ้งขอโดยไม่ชกัช้า แต่ต้องไม่เกนิเจด็วนันับแต่วนัที6ได้รบัคํารอ้งขอ 
หรอืภายในระยะเวลาที6พนักงานเจา้หน้าที6กําหนดซึ6งต้องไม่น้อยกว่าเจด็วนัและไม่เกนิ 
สิบห้าวัน เว้นแต่ในกรณีที6มีเหตุสมควร ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที6   
ทั %งนี% รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดระยะเวลาที6ต้องดําเนินการ 
ที6เหมาะสมกบัประเภทของผูใ้หบ้รกิารกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๙๑๘  การใชอ้าํนาจของพนกังานเจา้หน้าที6ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) 
(๗) และ (๘) ให้พนักงานเจ้าหน้าที6ยื6นคําร้องต่อศาลที6มเีขตอํานาจเพื6อมคีําสั 6งอนุญาต 
ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที6ดําเนินการตามคํารอ้ง  ทั %งนี% คําร้องต้องระบุเหตุอนัควรเชื6อได้ว่า
บุคคลใดกระทําหรอืกําลงัจะกระทําการอย่างหนึ6งอย่างใดอนัเป็นความผดิ เหตุที6ต้องใช้
อํานาจ ลกัษณะของการกระทําความผดิ รายละเอยีดเกี6ยวกบัอุปกรณ์ที6ใชใ้นการกระทํา
ความผิดและผู้กระทําความผิด เท่าที6สามารถจะระบุได้ ประกอบคําร้องด้วย ในการ
พจิารณาคาํรอ้งใหศ้าลพจิารณาคาํรอ้งดงักล่าวโดยเรว็ 

เมื6อศาลมีคําสั 6งอนุญาตแล้ว ก่อนดําเนินการตามคําสั 6งของศาล ให้พนักงาน
เจา้หน้าที6ส่งสําเนาบนัทกึเหตุอนัควรเชื6อที6ทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) 
(๖) (๗) และ (๘) มอบใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองระบบคอมพวิเตอรน์ั %นไวเ้ป็นหลกัฐาน 
แต่ถา้ไม่มเีจา้ของหรอืผูค้รอบครองเครื6องคอมพวิเตอรอ์ยู่ ณ ที6นั %น ใหพ้นกังานเจา้หน้าที6
สง่มอบสาํเนาบนัทกึนั %นใหแ้ก่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองดงักล่าวในทนัททีี6กระทาํได ้

ใหพ้นักงานเจา้หน้าที6ผูเ้ป็นหวัหน้าในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) 
(๖) (๗) และ (๘) ส่งสําเนาบนัทกึรายละเอยีดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการ
ดําเนินการใหศ้าลที6มเีขตอํานาจภายในสี6สบิแปดชั 6วโมงนับแต่เวลาลงมือดําเนินการ  
เพื6อเป็นหลกัฐาน 

                                                                                 

๑๘ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๓๒๙

การทําสาํเนาขอ้มูลคอมพวิเตอรต์ามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระทําไดเ้ฉพาะเมื6อมี
เหตุอนัควรเชื6อได้ว่ามกีารกระทําความผดิ และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกจิการ
ของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ั %นเกนิความจาํเป็น 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสอื
แสดงการยึดหรอือายดัมอบให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั %นไว้เป็น
หลกัฐานแลว้ พนักงานเจา้หน้าที6จะสั 6งยดึหรอือายดัไวเ้กนิสามสบิวนัมไิด ้ในกรณีจําเป็น
ที6ต้องยดึหรอือายดัไว้นานกว่านั %น ให้ยื6นคํารอ้งต่อศาลที6มเีขตอํานาจเพื6อขอขยายเวลา
ยดึหรอือายดัได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั %งเดยีวหรอืหลายครั %งรวมกนัได้อีก 
ไม่เกนิหกสบิวนั เมื6อหมดความจําเป็นที6จะยดึหรอือายดัหรอืครบกําหนดเวลาดงักล่าวแล้ว 
พนกังานเจา้หน้าที6ตอ้งสง่คนืระบบคอมพวิเตอรท์ี6ยดึหรอืถอนการอายดัโดยพลนั 

หนงัสอืแสดงการยดึหรอือายดัตามวรรคหา้ใหเ้ป็นไปตามที6กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๐๑๙  ในกรณีที6มกีารทําใหแ้พร่หลายซึ6งขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ดงัต่อไปนี% 
พนักงานเจ้าหน้าที6โดยได้รับความเห็นชอบจากรฐัมนตรีอาจยื6นคําร้องพร้อมแสดง
พยานหลักฐานต่อศาลที6มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั 6งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบ
ขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ั %นออกจากระบบคอมพวิเตอรไ์ด ้

(๑) ขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ี6เป็นความผดิตามพระราชบญัญตันีิ% 
(๒) ขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ี6อาจกระทบกระเทอืนต่อความมั 6นคงแห่งราชอาณาจกัร

ตามที6กาํหนดไวใ้นภาค ๒ ลกัษณะ ๑ หรอืลกัษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที6เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี6ยวกับทรัพย์สิน 
ทางปัญญาหรอืกฎหมายอื6นซึ6งขอ้มูลคอมพวิเตอรน์ั %นมลีกัษณะขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย
หรอืศลีธรรมอนัดีของประชาชนและเจ้าหน้าที6ตามกฎหมายนั %นหรอืพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาไดร้อ้งขอ 

ในกรณีที6มกีารทําให้แพร่หลายซึ6งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ที6มลีกัษณะขดัต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลั 6นกรองขอ้มูลคอมพวิเตอรจ์ะมอบหมายใหพ้นักงานเจา้หน้าที6ยื6นคํารอ้ง
พรอ้มแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลที6มเีขตอํานาจขอใหม้คีําสั 6งระงบัการทําใหแ้พร่หลาย
หรอืลบซึ6งขอ้มูลคอมพวิเตอรน์ั %นออกจากระบบคอมพวิเตอรไ์ด้  ทั %งนี% ให้นําบทบญัญัต ิ
ว่าด้วยคณะกรรมการที6มอีํานาจดําเนินการพจิารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วย 
                                                                                 

๑๙ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๓๓๐

วธิปีฏิบตัิราชการทางปกครองมาใช้บงัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการกลั 6นกรอง
ขอ้มลูคอมพวิเตอรโ์ดยอนุโลม 

ใหร้ฐัมนตรแีต่งตั %งคณะกรรมการกลั 6นกรองขอ้มูลคอมพวิเตอรต์ามวรรคสอง
ขึ%นคณะหนึ6งหรือหลายคณะ แต่ละคณะให้มีกรรมการจํานวนเก้าคนซึ6งสามในเก้าคน 
ต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชนด้านสทิธิมนุษยชน ด้านสื6อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรอืด้านอื6นที6เกี6ยวขอ้ง และให้กรรมการได้รบัค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ ์
ที6รฐัมนตรกีาํหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงั 

การดําเนินการของศาลตามวรรคหนึ6งและวรรคสอง ให้นําประมวลกฎหมาย 
วธิพีิจารณาความอาญามาใช้บงัคบัโดยอนุโลม ในกรณีที6ศาลมคีําสั 6งให้ระงบัการทําให้
แพร่หลายหรอืลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ6งหรอืวรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที6 
จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั %นเองหรือจะสั 6งให ้
ผูใ้หบ้รกิารระงบัการทาํใหแ้พร่หลายหรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ั %นกไ็ด ้ ทั %งนี% ใหร้ฐัมนตรี
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสําหรบัการระงบัการทําให้
แพร่หลายหรอืลบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที6หรอืผู้ให้บรกิารให้เป็นไป 
ในแนวทางเดยีวกนัโดยคํานึงถงึพฒันาการทางเทคโนโลยทีี6เปลี6ยนแปลงไป เวน้แต่ศาล
จะมคีาํสั 6งเป็นอย่างอื6น 

ในกรณีที6มเีหตุจําเป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที6จะยื6นคําร้องตามวรรคหนึ6ง 
ไปก่อนที6จะไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตร ีหรอืพนักงานเจา้หน้าที6โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการกลั 6นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์จะยื6นคําร้องตามวรรคสองไปก่อนที6
รฐัมนตรจีะมอบหมายกไ็ด ้ แต่ทั %งนี% ตอ้งรายงานใหร้ฐัมนตรทีราบโดยเรว็ 

 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที6พนกังานเจา้หน้าที6พบว่า ขอ้มลูคอมพวิเตอรใ์ดมชีุดคาํสั 6ง
ไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที6อาจยื6นคําร้องต่อศาลที6มีเขตอํานาจ 
เพื6อขอให้มีคําสั 6งห้ามจําหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั 6งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั %นระงับการใช้ ทําลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์นั %นได ้ 
หรอืจะกําหนดเงื6อนไขในการใช ้มไีวใ้นครอบครอง หรอืเผยแพร่ชุดคําสั 6งไม่พงึประสงค์
ดงักล่าวกไ็ด ้

ชุดคําสั 6งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหนึ6 งหมายถึงชุดคํ าสั 6งที6 มีผลทํ าให้
ขอ้มูลคอมพวิเตอรห์รอืระบบคอมพวิเตอรห์รอืชุดคําสั 6งอื6นเกดิความเสยีหาย ถูกทําลาย 
ถูกแก้ไขเปลี6ยนแปลงหรือเพิ6มเติมขดัข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําสั 6ง หรือโดย
ประการอื6นตามที6กาํหนดในกฎกระทรวง เวน้แต่เป็นชุดคาํสั 6งไม่พงึประสงคท์ี6อาจนํามาใช้
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 ๓๓๑

เพื6อป้องกนัหรอืแก้ไขชุดคําสั 6งดงักล่าวขา้งต้น  ทั %งนี% รฐัมนตรอีาจประกาศในราชกจิจา
นุเบกษากําหนดรายชื6อ ลกัษณะ หรือรายละเอียดของชุดคําสั 6งไม่พึงประสงค์ซึ6งอาจ
นํามาใชเ้พื6อป้องกนัหรอืแกไ้ขชุดคาํสั 6งไม่พงึประสงคก์ไ็ด๒้๐ 

 

มาตรา ๒๒๒๑  หา้มมใิหพ้นักงานเจา้หน้าที6และพนักงานสอบสวนในกรณีตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสอง เปิดเผยหรอืส่งมอบขอ้มูลคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร ์
หรอืขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารที6ไดม้าตามมาตรา ๑๘ ใหแ้ก่บุคคลใด 

ความในวรรคหนึ6งมใิหใ้ชบ้งัคบักบัการกระทาํเพื6อประโยชน์ในการดาํเนินคดกีบั
ผู้กระทําความผดิตามพระราชบญัญัตินี%หรอืผู้กระทําความผดิตามกฎหมายอื6นในกรณี
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง หรอืเพื6อประโยชน์ในการดําเนินคดกีบัพนกังานเจา้หน้าที6เกี6ยวกบั
การใช้อํานาจหน้าที6โดยมิชอบ หรอืกบัพนักงานสอบสวนในส่วนที6เกี6ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที6ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยมิชอบหรอืเป็นการกระทําตามคําสั 6งหรอืที6ได้รบั
อนุญาตจากศาล 

พนักงานเจา้หน้าที6หรอืพนักงานสอบสวนผูใ้ดฝ่าฝืนวรรคหนึ6งต้องระวางโทษ
จาํคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื6นบาท หรอืทั %งจาํทั %งปรบั 

 

มาตรา ๒๓๒๒  พนักงานเจา้หน้าที6หรอืพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา 
๑๘ วรรคสอง ผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื6นล่วงรูข้อ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูล
จราจรทางคอมพวิเตอร ์หรอืขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร ที6ไดม้าตามมาตรา ๑๘ ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกนิหนึ6งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื6นบาทหรอืทั %งจาํทั %งปรบั 

 

มาตรา ๒๔๒๓  ผูใ้ดล่วงรูข้อ้มลูคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร ์หรอื
ขอ้มูลของผู้ใช้บรกิารที6พนักงานเจ้าหน้าที6หรอืพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา ๑๘ 
และเปิดเผยขอ้มูลนั %นต่อผูห้นึ6งผู้ใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสี6
หมื6นบาท หรอืทั %งจาํทั %งปรบั 

                                                                                 

๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๑ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๒ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๓ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๒๕๒๔  ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรอืขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์
ที6พนกังานเจา้หน้าที6ไดม้าตามพระราชบญัญตันีิ%หรอืที6พนกังานสอบสวนไดม้าตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง ให้อ้างและรบัฟังเป็นพยานหลกัฐานตามบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
วธิพีิจารณาความอาญาหรอืกฎหมายอื6นอนัว่าด้วยการสบืพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที6
มไิดเ้กดิขึ%นจากการจงูใจ มคีาํมั 6นสญัญา ขูเ่ขญ็ หลอกลวง หรอืโดยมชิอบประการอื6น 

 

มาตรา ๒๖  ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว ้
ไม่น้อยกว่าเก้าสบิวนันับแต่วนัที6ข้อมูลนั %นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจําเป็น 
พนักงานเจ้าหน้าที6จะสั 6งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรกัษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว ้
เกนิเกา้สบิวนัแต่ไม่เกนิสองปีเป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวกไ็ด๒้๕ 

ผู้ให้บรกิารจะต้องเกบ็รกัษาขอ้มูลของผู้ใช้บรกิารเท่าที6จําเป็นเพื6อให้สามารถ
ระบุตวัผูใ้ชบ้รกิารนบัตั %งแต่เริ6มใชบ้รกิารและตอ้งเกบ็รกัษาไวเ้ป็นเวลาไม่น้อยกว่าเกา้สบิวนั
นบัตั %งแต่การใชบ้รกิารสิ%นสดุลง 

ความในวรรคหนึ6งจะใชก้บัผูใ้หบ้รกิารประเภทใด อย่างไร และเมื6อใด ใหเ้ป็นไป
ตามที6รฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ผูใ้หบ้รกิารผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรานี% ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท 

 

มาตรา ๒๗  ผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามคําสั 6งของศาลหรอืพนักงานเจา้หน้าที6ที6ส ั 6งตาม
มาตรา ๑๘ หรอืมาตรา ๒๐ หรอืไม่ปฏบิตัติามคําสั 6งของศาลตามมาตรา ๒๑ ต้องระวาง
โทษปรบัไม่เกินสองแสนบาท และปรบัเป็นรายวนัอีกไม่เกินวนัละห้าพันบาทจนกว่า 
จะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 

มาตรา ๒๘  การแต่งตั %งพนักงานเจ้าหน้าที6ตามพระราชบญัญตัินี% ให้รฐัมนตรี
แต่งตั %งจากผูม้คีวามรูแ้ละความชาํนาญเกี6ยวกบัระบบคอมพวิเตอรแ์ละมคุีณสมบตัติามที6
รฐัมนตรกีาํหนด 

ผู้ที6ได้รบัการแต่งตั %งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที6ตามพระราชบญัญัตินี% อาจได้รบั
ค่าตอบแทนพเิศษตามที6รฐัมนตรกีาํหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงั๒๖ 

                                                                                 

๒๔ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ6ง แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๖ มาตรา ๒๘ วรรคสอง เพิ6มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๓๓

ในการกําหนดให้ได้รบัค่าตอบแทนพิเศษต้องคํานึงถึงภาระหน้าที6 ความรู ้
ความเชี6ยวชาญ ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏบิตัหิน้าที6หรอืมกีารสญูเสยีผูป้ฏบิตังิาน
ออกจากระบบราชการเป็นจํานวนมาก คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยู่ในความยุตธิรรม
โดยเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของผูป้ฏบิตังิานอื6นในกระบวนการยุตธิรรมดว้ย๒๗ 

 

มาตรา ๒๙ ในการปฏบิตัิหน้าที6ตามพระราชบญัญัตินี% ให้พนักงานเจ้าหน้าที6
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรอืตํารวจชั %นผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความ
อาญามอีํานาจรบัคํารอ้งทุกขห์รอืรบัคํากล่าวโทษ และมอีํานาจในการสบืสวนสอบสวน
เฉพาะความผดิตามพระราชบญัญตันีิ% 

ในการจบั ควบคุม คน้ การทําสาํนวนสอบสวนและดําเนินคดผีูก้ระทําความผดิ
ตามพระราชบญัญัตินี% บรรดาที6เป็นอํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรอืตํารวจชั %นผู้ใหญ่ 
หรอืพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ให้พนักงานเจา้หน้าที6
ประสานงานกบัพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบเพื6อดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที6ต่อไป 

ใหน้ายกรฐัมนตรใีนฐานะผูก้าํกบัดแูลสาํนกังานตํารวจแหง่ชาตแิละรฐัมนตรมีอีาํนาจ
ร่วมกนักาํหนดระเบยีบเกี6ยวกบัแนวทางและวธิปีฏบิตัใินการดาํเนินการตามวรรคสอง 

 

มาตรา ๓๐  ในการปฏิบตัิหน้าที6 พนักงานเจ้าหน้าที6ต้องแสดงบตัรประจําตัว 
ต่อบุคคลซึ6งเกี6ยวขอ้ง 

บตัรประจําตัวของพนักงานเจ้าหน้าที6ให้เป็นไปตามแบบที6รฐัมนตรีประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๓๑๒๘  ค่าใชจ้่ายในเรื6องดงัต่อไปนี% รวมทั %งวธิกีารเบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบที6รฐัมนตรกีาํหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงั 

(๑) การสบืสวน การแสวงหาขอ้มูล และรวบรวมพยานหลกัฐานในคดคีวามผดิ
ตามพระราชบญัญตันีิ% 

(๒) การดําเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ6 ง (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  
และมาตรา ๒๐ 

                                                                                 

๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสาม เพิ6มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๘ มาตรา ๓๑ เพิ6มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผดิเกี6ยวกบัคอมพิวเตอร ์
(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๓๔

(๓) การดําเนินการอื6นใดอนัจําเป็นแก่การป้องกนัและปราบปรามการกระทํา
ความผดิตามพระราชบญัญตันีิ% 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สรุยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๓๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี% คอื เนื6องจากในปัจจุบนั
ระบบคอมพวิเตอรไ์ดเ้ป็นสว่นสาํคญัของการประกอบกจิการและการดาํรงชวีติของมนุษย ์
หากมีผู้กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานตามคําสั 6ง 
ที6กําหนดไวห้รอืทําให้การทํางานผดิพลาดไปจากคําสั 6งที6กําหนดไว ้หรอืใช้วธิกีารใด ๆ 
เขา้ล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรอืทําลายขอ้มูลของบุคคลอื6นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 
หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื6อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จหรือมีลกัษณะ 
อนัลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สงัคม  
และความมั 6นคงของรฐั รวมทั %งความสงบสุขและศีลธรรมอนัดีของประชาชน สมควร
กําหนดมาตรการเพื6อป้องกันและปราบปรามการกระทําดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันีิ% 
 

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับเมื6อพ้นกําหนดหนึ6งร้อยยี6สิบวัน 
นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๒๐  บรรดาระเบียบหรือประกาศที6ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเกี6ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที6ใช้บงัคับอยู่ในวนัก่อนวนัที6
พระราชบญัญตันีิ%ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปเท่าที6ไม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิห่ง
พระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระทําความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ6งแกไ้ข
เพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัตินี%  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที6ต้องออกตาม
พระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระทําความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ6งแกไ้ข
เพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตันีิ% ใชบ้งัคบั 

การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ6 ง ให้ดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันับแต่วันที6พระราชบัญญัตินี% ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิิทลัเพื6อเศรษฐกิจและสงัคมรายงานเหตุผล 
ที6ไม่อาจดาํเนินการไดต่้อคณะรฐัมนตรเีพื6อทราบ 

 

มาตรา ๒๑  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคมรกัษาการ
ตามพระราชบญัญตันีิ% 

 

                                                                                 

๒๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที6 ๑๐ ก/หน้า ๒๔/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๓๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี% คอื โดยที6พระราชบญัญตั ิ
ว่าด้วยการกระทําความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ มบีทบญัญตับิางประการ 
ที6ไม่เหมาะสมต่อการป้องกนัและปราบปรามการกระทําความผดิเกี6ยวกบัคอมพิวเตอร ์
ในปัจจุบัน ซึ6งมีรูปแบบการกระทําความผิดที6มีความซับซ้อนมากขึ%นตามพัฒนาการ 
ทางเทคโนโลยีซึ6งเปลี6ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยที6มีการจัดตั %งกระทรวงดิจิทัล 
เพื6อเศรษฐกจิและสงัคมซึ6งมีภารกจิในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรกัษา
ความมั 6นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั %งการเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ด้านความ
มั 6นคงปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารของประเทศ สมควรปรบัปรุง
บทบัญญัติในส่วนที6เกี6ยวกับผู้รกัษาการตามกฎหมาย กําหนดฐานความผิดขึ%นใหม่  
และแก้ไขเพิ6มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั %งบทกําหนดโทษของความผิดดังกล่าว  
การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ6งมีอํานาจ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ6มเติมอํานาจหน้าที6ของพนักงานเจ้าหน้าที6 
ใหเ้หมาะสมยิ6งขึ%น  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๓๗

กฎกระทรวง 

กาํหนดแบบหนงัสอืแสดงการยดึหรอือายดัระบบคอมพวิเตอร ์

พ.ศ. ๒๕๕๑๓๐ 

   
 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๙ วรรคหก แห่งพระราชบญัญัต ิ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมาย 
ที6มบีทบญัญตับิางประการเกี6ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ6งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

หนังสอืแสดงการยดึหรอือายดัระบบคอมพวิเตอร์ให้เป็นไปตามแบบ ทก.ยค. 
ทา้ยกฎกระทรวงนี% 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๗ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มั 6น  พธัโนทยั 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 

                                                                                 
๓๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๘๘ ก/หน้า ๔/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๓๘ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๓๙ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๔๐ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๔๑

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๔๒

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๔๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี% คอื โดยที6มาตรา ๑๙ วรรคหก 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
บัญญัติให้หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปตามที6กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๔๔

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 

เรื6อง หลกัเกณฑเ์กี6ยวกบัคุณสมบตัขิองพนกังานเจา้หน้าที6 
ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

เพื6อใหก้ารแต่งตั %งพนักงานเจา้หน้าที6ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผดิ
เกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ มคีวามชดัเจนและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื6อสารจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์เกี6ยวกับคุณสมบัติของพนักงาน
เจา้หน้าที6 ดงัต่อไปนี% 

 

ขอ้ ๑  ในประกาศนี% 
“พนักงานเจ้าหน้าที6” หมายความว่า ผู้ซึ6งรัฐมนตรีแต่งตั %งให้ปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื6อสาร 

 

ขอ้ ๒  พนกังานเจา้หน้าที6 ตอ้งมคุีณสมบตั ิดงัต่อไปนี% 
(๑) มคีวามรูแ้ละความชาํนาญเกี6ยวกบัระบบคอมพวิเตอร ์

(๒) สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติศาสตร์ นิติศาสตร ์
รฐัศาสตร ์หรอืรฐัประศาสนศาสตร ์

(๓) ผ่านการอบรมทางด้านความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
(Information Security) สืบสวน สอบสวน และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร ์
(Computer Forensics) ตามภาคผนวกทา้ยประกาศนี% และ 

(๔) มคุีณสมบตัอิื6นอย่างหนึ6งอย่างใด ดงัต่อไปนี% 
ก. รบัราชการหรอืเคยรบัราชการไม่น้อยกว่าสองปีในตําแหน่งเจ้าหน้าที6

ตรวจพสิจูน์พยานหลกัฐานที6เป็นขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืพยานหลกัฐานอเิลก็ทรอนิกส ์

ข. สาํเรจ็การศกึษาตามขอ้ ๒ (๒) ในระดบัปรญิญาตร ีและมปีระสบการณ์
ที6เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิงานตามพระราชบญัญตัินี%นับแต่สําเรจ็การศกึษาดงักล่าว 
ไม่น้อยกว่าสี6ปี 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๔๕

ค. สาํเรจ็การศกึษาตามขอ้ ๒ (๒) ในระดบัปรญิญาโท หรอืสอบไล่ไดเ้ป็น
เนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
และมีประสบการณ์ที6เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี%นับแต่ 
สาํเรจ็การศกึษาดงักล่าวไม่น้อยกว่าสามปี 

ง. สาํเรจ็การศกึษาตามขอ้ ๒ (๒) ในระดบัปรญิญาเอก หรอืมปีระสบการณ์
ที6เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน ตามพระราชบญัญตันีิ%นับแต่สาํเรจ็การศกึษาดงักล่าว
ไม่น้อยกว่าสองปี 

จ. เป็นบุคคลที6ทํางานเกี6ยวกบัความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
การตรวจพสิจูน์หลกัฐานทางคอมพวิเตอร ์หรอืมปีระสบการณ์ในการดําเนินคดเีกี6ยวกบั
การกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอรไ์ม่น้อยกว่าสองปี 

 

ขอ้ ๓  ในกรณีที6มคีวามจาํเป็นเพื6อประโยชน์ของทางราชการในการสบืสวนและ
สอบสวนการกระทําความผิดเกี6ยวกบัคอมพิวเตอร์ จําเป็นต้องมีบุคลากรซึ6งมีความรู ้
ความชํานาญ หรอืประสบการณ์สูง เพื6อดําเนินการสบืสวนและสอบสวนการกระทําผิด
หรอืคดเีช่นว่านั %น หรอืเป็นบุคลากรในสาขาที6ขาดแคลน รฐัมนตรอีาจยกเวน้คุณสมบตัิ
ตามขอ้ ๒ ไม่ว่าทั %งหมดหรอืบางสว่นสาํหรบัการบรรจุและแต่งตั %งบุคคลใดเป็นการเฉพาะกไ็ด ้

 

ข้อ ๔  การแต่งตั %งบุคคลหนึ6งบุคคลใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที6ให้แต่งตั %ง 
จากบุคคลซึ6งมคุีณสมบตัติามขอ้ ๒ หรอืขอ้ ๓ โดยบุคคลดงักล่าวต้องผ่านการประเมนิ
ความรูค้วามสามารถหรอืทดสอบตามหลกัสตูรและหลกัเกณฑท์ี6รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด 

การแต่งตั %งบุคคลใดเป็นพนกังานเจา้หน้าที6ตามวรรคหนึ6ง ใหพ้นกังานเจา้หน้าที6
ดาํรงตําแหน่งในวาระคราวละ ๔ ปี๓๑ 

การแต่งตั %งและการพ้นจากตําแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที6ให้ประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษา๓๒ 

 

                                                                                 

๓๑ ขอ้ ๔ วรรคสอง แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 
เรื6อง หลกัเกณฑ์เกี6ยวกบัคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที6ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๒ ขอ้ ๔ วรรคสาม เพิ6มโดยประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร เรื6อง 
หลกัเกณฑ์เกี6ยวกบัคุณสมบตัิของพนักงานเจ้าหน้าที6ตามพระราชบญัญัตวิ่าด้วยการกระทําความผดิ
เกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๔๖

ขอ้ ๕  พนกังานเจา้หน้าที6ตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 
(๑) เป็นบุคคลลม้ละลาย บุคคลไรค้วามสามารถ หรอืบุคคลเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง  
สมาชิกสภาท้องถิ6น ผู้บริหารท้องถิ6น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที6ร ับผิดชอบ 
ในการบรหิารพรรคการเมอืง ที6ปรกึษาพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที6ในพรรคการเมอืง 

(๓) เป็นผูอ้ยู่ระหว่างถูกสั 6งใหพ้กัราชการหรอืถูกสั 6งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 

(๔) ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทําผิดวินัย หรือรัฐมนตรีให้ออกจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที6  
เพราะมคีวามประพฤตเิสื6อมเสยีบกพร่องหรอืไม่สจุรติต่อหน้าที6หรอืหย่อนความสามารถ 

(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ  
สาํหรบัความผดิที6กระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๖) ต้องคําพิพากษาหรือคําสั 6งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  
เพราะรํ6ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิ6มขึ%นผดิปกต ิ

 

ขอ้ ๖  พนกังานเจา้หน้าที6พน้จากตําแหน่งเมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ถูกจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที6สดุใหจ้าํคุก 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๕ 

(๕) รฐัมนตรใีห้ออก เพราะมีความประพฤติเสื6อมเสยี บกพร่องหรอืไม่สุจริต 
ต่อหน้าที6หรอืหย่อนความสามารถ 

(๖) ครบวาระการดาํรงตําแหน่ง 

 

ขอ้ ๗๓๓  ประกาศนี%มผีลใชบ้งัคบัตั %งแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๒๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สทิธชิยั  โภไคยอุดม 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 

                                                                                 
๓๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพเิศษ ๑๐๒ ง/หน้า ๙/๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๔๗ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๔๘

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๔๙

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๕๐

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๕๑ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๕๒ 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสาร เรื6อง หลักเกณฑ์เกี6ยวกับ
คุณสมบตัขิองพนกังานเจา้หน้าที6ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบั
คอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓๔ 

 

ขอ้ ๒  ประกาศนี%ให้ใชบ้งัคบัตั %งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

                                                                                 

๓๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๙๖ ง/หน้า ๑๓/๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๕๓ 

ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคม 

เรื6อง ขั %นตอนการแจง้เตอืน การระงบัการทาํใหแ้พร่หลายของขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

และการนําขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์อกจากระบบคอมพวิเตอร ์

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

โดยที6เป็นการสมควรกําหนดขั %นตอนการแจง้เตือน การระงบัการทําใหแ้พร่หลาย
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร ์
ของผูใ้หบ้รกิาร 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระทําความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ6งแกไ้ข
เพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื6อเศรษฐกิจและสงัคมออกประกาศไว ้
ดงัต่อไปนี% 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี%เรยีกว่า “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื6อเศรษฐกิจและสงัคม  
เรื6อง ขั %นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร ์
และการนําขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์อกจากระบบคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ขอ้ ๒๓๕  ประกาศนี%ใหใ้ชบ้งัคบัตั %งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี% 
“ระบบคอมพวิเตอร”์ หมายความว่า อุปกรณ์หรอืชุดอุปกรณ์ของคอมพวิเตอร ์

ที6เชื6อมการทํางานเข้าด้วยกนั โดยได้มีการกําหนดคําสั 6ง ชุดคําสั 6ง หรือสิ6งอื6นใด และ
แนวทางปฏบิตังิานใหอุ้ปกรณ์หรอืชุดอุปกรณ์ทาํหน้าที6ประมวลผลขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิ

“ขอ้มลูคอมพวิเตอร”์ หมายความว่า ขอ้มลู ขอ้ความ คาํสั 6ง ชุดคําสั 6ง หรอืสิ6งอื6นใด
บรรดาที6อยู่ในระบบคอมพวิเตอรใ์นสภาพที6ระบบคอมพวิเตอรอ์าจประมวลผลได ้และให้
หมายความรวมถงึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย 

“ขอ้ความ” หมายความว่า เรื6องราวหรอืขอ้เทจ็จรงิ ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบ
ของตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื6นใดที6สื6อความหมายได้โดยสภาพ 
ของสิ6งนั %นเองหรอืโดยผ่านวธิกีารใด ๆ 

                                                                                 

๓๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๑๘๘ ง/หน้า ๖/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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 ๓๕๔

“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายความว่า 

(๑) ผูใ้หบ้รกิารแก่บุคคลอื6นในการเขา้สู่อนิเทอรเ์น็ต หรอืใหส้ามารถติดต่อถงึกนั 
โดยประการอื6น โดยผ่านทางระบบคอมพวิเตอร ์ ทั %งนี% ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้รกิารในนาม
ของตนเอง หรอืเพื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น 

(๒) ผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์พื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น 

“ผูใ้ชบ้รกิาร” หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารไม่ว่าต้องเสยีค่าใชบ้รกิาร
หรอืไม่กต็าม 

 

ข้อ ๔  หากผู ้ให ้บรกิารดงัต่อไปนี%พสิ ูจน์ได้ว่าตนได้ปฏบิตั ิตามประกาศ 
ดงัต่อไปนี% ผู ้ให้บริการผู้นั %น ไม่ต้องรับโทษฐานให้ความร่วมมือ ให้ความยินยอม  
หรอืรูเ้หน็เป็นใจ อนัเป็นการกระทาํความผดิตามมาตรา ๑๕ 

(๑) ผู้ให้บริการในฐานะสื6อกลาง (Intermediary) ซึ6งให้บริการรับส่งข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ผ่านเครอืข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรอืบรกิารอํานวย
ความสะดวกในการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านเสน้ทางจราจรทางคอมพิวเตอร์บน
อินเตอร์เน็ต (routing) หรือจดัให้บรกิารคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรอืระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื6อทําให้เกิดการรับส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Transitory 
Communication - mere conduit) ที6มลีกัษณะดงัต่อไปนี% ซึ6งไดด้าํเนินการตามขอ้ ๕ 

(ก) เป็นผู้ให้บริการที6ส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามปกติธุระโดยการ
ดําเนินการหรือควบคุมการรบัส่ง กระทําโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกที6ไม่ใช่ 
ผูใ้หบ้รกิาร 

(ข) เป็นผู้ใหบ้รกิารที6รบัส่งขอ้มูลคอมพวิเตอร ์หรอืให้บรกิารอํานวยความ
สะดวกในการส่งผ่านขอ้มลูคอมพวิเตอรบ์นเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตผ่านเสน้ทางจราจรทาง
คอมพวิเตอรบ์นอนิเตอรเ์น็ตหรอืการใหบ้รกิารเชื6อมต่อระหวา่งระบบคอมพวิเตอรด์ว้ยกนั
เพื6อเขา้ถงึขอ้มลูคอมพวิเตอรไ์ด ้(Hosting) ซึ6งการดําเนินการดงักล่าวขา้งต้นทั %งหมดเกดิ
จากการประมวลผลโดยอัตโนมัติด้วยมาตรการทางเทคนิคของระบบคอมพิวเตอร ์
(Automatic technical process) ซึ6งผูใ้ชบ้รกิารหรอืบุคคลอื6นเป็นผูส้ ั 6งการโดยผูใ้หบ้รกิาร
ไม่ได้เป็นผู้กําหนดหรือคัดเลือกข้อมูลหรือเนื%อหาของข้อมูลเพื6อทําการรับส่งหรือ
ประมวลผลขอ้มลูดงักล่าว 

(ค) เป็นผู้ให้บริการที6ร ับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ6งไม่ได้เลือกข้อมูล 
หรอืเนื%อหาของขอ้มูลที6ส่งผ่านระบบคอมพวิเตอรด์ว้ยตนเอง เป็นเพยีงการใหบ้รกิาร 
ที6ดาํเนินการผ่านระบบตอบรบัคาํสั 6งอตัโนมตัโิดยทางคอมพวิเตอรเ์ท่านั %น 
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 ๓๕๕ 

(ง) เป็นผู้ให้บริการที6ร ับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้ทําการเก็บ
ขอ้มูลคอมพวิเตอร์หรอืเนื%อหาของขอ้มูลดงักล่าวไว ้เนื6องจากเป็นเพยีงสื6อกลางในการ
รบัสง่ขอ้มลูเฉพาะคราวหรอืเกบ็ขอ้มลูคอมพวิเตอรไ์วเ้พยีงชั 6วคราว (Transient storage) 
เท่าที6จําเป็นเพื6อใหก้ารรบัสง่ขอ้มูลสามารถกระทําไดเ้ท่านั %น โดยผูใ้หบ้รกิารไม่ไดก้ารทํา
สาํเนาขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืเนื%อหาของขอ้มลูเกบ็ไวใ้นระบบคอมพวิเตอร ์หรอืเครอืขา่ย
ของผูใ้หบ้รกิารของตนในลกัษณะที6บุคคลทั 6วไปอาจเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวไดใ้นภายหลงั 

(จ) เป็นการให้บริการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านระบบคอมพิวเตอร ์
โดยไม่มกีารแกไ้ขเปลี6ยนแปลงขอ้มลูหรอืเนื%อหาของขอ้มลูนั %น 

(๒) ผู้ให้บรกิารที6เก็บหรือพักข้อมูลคอมพิวเตอร์ชั 6วคราว (system caching)  
ในระบบคอมพวิเตอรท์ี6มลีกัษณะดงัต่อไปนี% ซึ6งไดด้าํเนินการตามขอ้ ๕ 

(ก) เป็นการให้บรกิารรบั - ส่งขอ้มูลคอมพวิเตอรท์ี6ระบบคอมพวิเตอรด์ูแล
ควบคุมการส่งผ่านเนื%อหาขอ้มูลทั %งหมดโดยผูใ้ช้บรกิารหรอืบุคคลภายนอกซึ6งไม่เกี6ยวขอ้ง
กบัผูใ้หบ้รกิาร 

(ข) เป็นการให้บริการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ระหว่างเครือข่าย
คอมพวิเตอรด์ว้ยกนัเพื6อใหส้ามารถเกบ็พกัขอ้มลูได ้

(ค) เป็นการจดัเกบ็ขอ้มูลคอมพวิเตอรโ์ดยเครื6องคอมพวิเตอรซ์ึ6งผู้ใหบ้รกิาร
ไม่เกี6ยวขอ้งและไม่ไดค้วบคุมการจดัเกบ็ขอ้มลูคอมพวิเตอรด์งักล่าว 

ในการให้บริการจัดเก็บและพักข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบชั 6วคราวนั %น  
ผูใ้หบ้รกิารตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี% 

(ก) ไม่มกีารแกไ้ขเปลี6ยนแปลงขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืเนื%อหาของขอ้มลู 

(ข) ไม่สามารถเขา้ถงึเพื6อแกไ้ขเปลี6ยนแปลงขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืเนื%อหา
ของขอ้มลูได ้

(๓) ผูใ้หบ้รกิารซึ6งเกบ็รกัษาขอ้มูลคอมพวิเตอรห์รอืเครอืข่ายในระบบคอมพวิเตอร์
ของผู้ใช้บรกิารซึ6งผู้ใช้บรกิารดําเนินการบรหิารจดัการข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 
(Information Residing on systems or network at direction of users) ที6 มีลักษ ณ ะ
ดงัต่อไปนี% ซึ6งไดด้าํเนินการตามขอ้ ๕ 

(ก) เป็นการใหบ้รกิารที6ผูใ้หบ้รกิารไม่มเีจตนาและเกี6ยวขอ้งรวมถงึไม่ทราบ
ถงึการกระทาํใด ๆ ที6ผดิกฎหมายของผูใ้ชบ้รกิารหรอืบุคคลภายนอก 

(ข) ผู้ให้บริการไม่ได้รบัค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อมจากการกระทําผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์
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 ๓๕๖ 

(ค) ทนัทีที6ผู้ให้บรกิารได้รบัการแจ้งถึงการเผยแพร่ข้อมูลที6ผดิกฎหมาย
ตามมาตรา ๑๔ ผูใ้หบ้รกิารตอ้งรบีดาํเนินการระงบัการแพร่หลายหรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอร์
ที6ผดิกฎหมายออกจากระบบคอมพวิเตอรท์ี6ตนเองดแูลควบคุมหรอืเป็นเจา้ของตามที6ระบุ
ไวใ้นขอ้ ๕ ของประกาศฉบบันี%โดยทนัท ี

(๔) ผูใ้หบ้รกิารทางเทคนิคเพื6อเป็นที6ตั %งหรอืที6พกัของแหล่งขอ้มูล (Information 
Location Tools) ที6มลีกัษณะดงัต่อไปนี% ซึ6งไดด้าํเนินการตามขอ้ ๕ 

(ก) ผูใ้ห้บรกิารต้องไม่มกีารเชื6อมต่อ (Linking) ไปยงัขอ้มูลที6ผดิกฎหมาย
แก่บุคคลภายนอกดว้ยตนเอง 

(ข) ผูใ้หบ้รกิารไม่มเีจตนาและเกี6ยวขอ้งรวมถงึไม่ทราบถงึการกระทาํใด ๆ 
ที6ผดิกฎหมายของผูใ้ชบ้รกิารหรอืบุคคลภายนอก 

(ค) ผู้ให้บริการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อมจากการกระทําผิดกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์

(ง) ทนัทีที6ผู้ให้บริการได้รบัการแจ้งถึงการเผยแพร่ข้อมูลที6ผิดกฎหมาย 
ตามมาตรา ๑๔ ผูใ้หบ้รกิารตอ้งรบีดาํเนินการระงบัการแพร่หลายหรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอร์
ที6ผดิกฎหมายออกจากระบบคอมพวิเตอรท์ี6ตนเองดูแลควบคุมหรอืเป็นเจา้ของตามที6ระบุไว้
ในขอ้ ๕ ของประกาศฉบบันี%โดยทนัท ี

(๕) ผู ้ให ้บริการที6ไม่ได้ระบุไว้ใน (๑) (๒) (๓) และ (๔) ซึ6งให ้บร ิการแก่
บุคคลอื6นในการเขา้สูอ่นิเตอรเ์น็ต หรอืใหส้ามารถตดิต่อถงึกนัไดโ้ดยประการอื6นโดยผ่าน
ทางระบบคอมพิวเตอร ์ ทั %งนี% ไม่ว่าจะเป็นการให้บรกิารในนามของตนเองหรอืในนาม
หรอืเพื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น ซึ6งไดป้ฏบิตัติามขอ้ ๕ 

 

ขอ้ ๕  ผู้ให้บรกิารตามข้อ ๔ ที6พิสูจน์ว่าตนได้จดัเตรยีมมาตรการดงัต่อไปนี% 
เพื6อแจง้เตอืนและระงบัการเผยแพร่หรอืนําขอ้มูลคอมพวิเตอรน์ั %นออกจากระบบคอมพวิเตอร์
ไม่ตอ้งรบัโทษตามมาตรา ๑๕ 

(๑) ขั %นตอนการแจง้เตอืน 

ผู้ให้บริการจะต้องจดัให้มีมาตรการแจ้งเตือนโดยจดัทําหนังสอืแจ้งเตือน 
(Take Down Notice) เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยดาํเนินการในทางเทคนิคหรอืวธิกีารใด ๆ 
เพื6อแจง้เตอืนเพื6อใหผู้ใ้หบ้รกิารระงบัการแพร่หลายหรอืลบขอ้มูลคอมพวิเตอรท์ี6ผดิกฎหมาย
ออกจากระบบคอมพวิเตอรท์ี6อยู่ในความควบคุมดูแลของตน โดยหนังสอืแจง้เตอืนดงักล่าว
ของผูใ้หบ้รกิารตอ้งระบุขอ้มลูดงัต่อไปนี% ใหบุ้คคลทั 6วไปทราบ 
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 ๓๕๗

(ก) ชื6อ ที6อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสข์องผูใ้หบ้รกิาร
หรอืตวัแทนของผูใ้หบ้รกิาร 

(ข ) แบบฟ อร์มข้อร้อง เรียน  (Complaint Form) เพื6 อ ให้ผู้ ใช้บ ริการ 
หรอืบุคคลภายนอกแจง้ผูใ้หบ้รกิารเพื6อระงบัหรอืลบการแพร่หลายของขอ้มูลคอมพวิเตอร์
ที6ผดิกฎหมาย โดยแบบฟอรม์ดงักล่าวอย่างน้อยตอ้งมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี% 

๑) รายละเอียด ชื6อนามสกุล ที6อยู่ ของผู้ร้องเรียนรวมถึงลายมือชื6อ
ของผู ้ร้องเรียนหรือตัวแทนผู้รบัมอบอํานาจของผู้ร้องเรียนว่ามีการกระทําความผิด 
ตามมาตรา ๑๔ 

๒) รายละเอยีดขอ้มลูของการกระทาํความผดิตามมาตรา ๑๔ 

๓) รายละเอยีด ที6อยู่ที6ตดิต่อไดข้องผูใ้หบ้รกิาร อาท ิชื6อของผูใ้หบ้รกิาร 
ที6อยู่ของผูใ้หบ้รกิาร เบอรโ์ทรศพัทเ์บอรโ์ทรสารของผูใ้หบ้รกิาร จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์
ของผูใ้หบ้รกิาร หรอืวธิกีารหรอืช่องทางใด ๆ ที6สามารถตดิต่อผูใ้หบ้รกิารได ้

๔) รายละเอยีดความเสยีหายที6เกดิขึ%นกบัผูใ้ชบ้รกิารหรอืบุคคลภายนอก 

๕) คาํรบัรองว่าขอ้ความที6แจง้ดงักล่าวเป็นความจรงิ 

(๒) การแจง้เตอืนของผูใ้ชบ้รกิาร 

ในกรณีที6ผู้ใช้บรกิารตรวจพบว่า ผู้ให้บรกิารเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร ์
ที6ผิดกฎหมายตามมาตรา ๑๔ ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนผู้ให้บริการเพื6อขอให้ระงับ 
การแพร่หลายหรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ี6ผดิกฎหมายดว้ยวธิกีาร ดงัต่อไปนี% 

(ก) ลงบันทึกประจําวัน หรือแจ้งความร้องทุกข์เพื6อเป็นหลักฐานต่อ
พนักงานสอบสวนหรอืเจา้หน้าที6ตํารวจ โดยแจง้รายละเอยีดที6เกี6ยวขอ้งกบัการเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที6ผิดกฎหมายตามมาตรา ๑๔ รายละเอียดของผู้ให้บริการ 
รายละเอยีดความเสยีหายที6เกดิขึ%นกบัผูใ้ชบ้รกิารหรอืบุคคลภายนอก เป็นต้น พรอ้มยื6น
เอกสารหลกัฐานที6แสดงให้เหน็ถึงการกระทําความผดิดงักล่าว และเอกสารหลกัฐานอื6น 
ที6เกี6ยวขอ้งแก่พนกังานสอบสวนหรอืเจา้หน้าที6ตํารวจ 

(ข) แจ้งรายละเอียดที6เกี6ยวข้องกบัการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที6ผิด
กฎหมายตามมาตรา ๑๔ ต่อผูใ้หบ้รกิาร โดยการกรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์ตาม (๑) 
(ข) พรอ้มยื6นเอกสารหลกัฐานตาม (๒) (ก) รวมทั %งเอกสารหลกัฐานที6แสดงใหเ้หน็ถงึ
การกระทาํความผดิหรอืหลกัฐานอื6นที6เกี6ยวขอ้งแก่ผูใ้หบ้รกิาร 

(๓) วธิกีารระงบัหรอืนําขอ้มลูคอมพวิเตอรอ์อกจากระบบคอมพวิเตอร ์

เมื6 อผู้ให้บริการได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มในข้อ ๕ (๑) (ข)  
และเอกสารหลกัฐานที6เกี6ยวขอ้ง ผูใ้หบ้รกิารตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี% 
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 ๓๕๘ 

(ก) ดําเนินการลบหรือแก้ไขเปลี6ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื6อไม่ให้
แพร่หลายต่อไปโดยทนัท ี

(ข) จดัทําสําเนาข้อร้องเรยีนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรยีนของบุคคลที6
รอ้งเรยีนสง่ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารหรอืสมาชกิหรอืบุคคลที6เกี6ยวขอ้งซึ6งอยู่ในความควบคุมดแูล
ของผูใ้หบ้รกิารโดยทนัท ี

(ค) ระงบัซึ6งการแพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยรวดเร็วที6สุด
เท่าที6จะทําได้ตามความเหมาะสมและขึ%นอยู่กบัสภาพของการให้บรกิารแต่ละประเภท  
แต่ต้องไม่เกนิกําหนดระยะเวลาที6ระบุดงัต่อไปนี% เพื6อเยียวยาความเสยีหายและระงบั 
การกระทาํความผดิใหเ้รว็ที6สดุ 

๑) กรณีการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๔ (๑) ให้ระงบั
การแพร่หลายขอ้มูลโดยเรว็ที6สุดเท่าที6จะกระทําได ้ ทั %งนี% หากมเีหตุล่าชา้กต็้องดําเนินการ
ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัที6ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

๒) กรณีการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพวิเตอรต์ามมาตรา ๑๔ (๒) และ (๓) 
ให้ระงบัการแพร่หลายขอ้มูลโดยเรว็ที6สุดเท่าที6จะกระทําได ้ ทั %งนี% หากมเีหตุล่าชา้กต็้อง
ดาํเนินการภายใน ๒๔ ชั 6วโมง นบัแต่วนัที6ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

๓) กรณีการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพวิเตอร์ตามมาตรา ๑๔ (๔) ให้ระงบั
การแพร่หลายขอ้มูลโดยเรว็ที6สุดเท่าที6จะกระทําได ้ ทั %งนี% หากมเีหตุล่าชา้กต็้องดําเนินการ
ภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัที6ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

(๔) การโตแ้ยง้ 

เจ้าของขอ้มูลคอมพวิเตอร์ที6ถูกระงบัการทําให้แพร่หลาย อาจโต้แย้งการ
ระงับดงักล่าวไปยงัผู ้ให ้บร ิการเพื6อขอให ้ยกเล ิกการระงบัการทําให ้แพร่หลาย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั %น ด้วยวธิกีาร ดงัต่อไปนี% 

(ก) ลงบันทึกประจําวัน หรือแจ้งความร้องทุกข์เพื6อเป็นหลักฐานต่อ
พนักงานสอบสวนหร ือ เจ ้าหน้าที 6ตํารวจ โดยแจ ้งรายละเอ ียดที 6เกี 6ยวข ้องกบั
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที6ถูกระงบัการเผยแพร่ตามมาตรา ๑๔ รายละเอยีดของผูใ้หบ้รกิาร 
รายละเอยีดความเสยีหายที6เกดิขึ%นกบัตนเอง พรอ้มยื6นเอกสารหลกัฐานที6แสดงให้เห็น 
ถงึความเป็นเจ้าของและความชอบด้วยกฎหมายของขอ้มูลคอมพวิเตอรน์ั %น พรอ้มดว้ย
เอกสารหลกัฐานอื6นที6เกี6ยวขอ้งแก่พนกังานสอบสวนหรอืเจา้หน้าที6ตํารวจ 

(ข) แจง้รายละเอยีดที6เกี6ยวขอ้งกบัขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องตนที6ถูกระงบัการ
เผยแพร่ตามมาตรา ๑๔ ต่อผู้ใหบ้รกิาร พรอ้มยื6นเอกสารหลกัฐานตาม (๔) (ก) รวมทั %ง
เอกสารหลกัฐานอื6นที6เกี6ยวขอ้งแก่ผูใ้หบ้รกิาร 
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 ๓๕๙

(ค) เมื6อผูใ้หบ้รกิารไดร้บัการโต้แยง้ตาม (ข) แลว้ ใหผู้ใ้หบ้รกิารดาํเนินการ
ยกเลกิการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายขอ้มลูคอมพวิเตอรต์ามที6ไดร้บัแจง้  ทั %งนี% ตามความ
เหมาะสมและขึ%นอยู่กบัสภาพของการใหบ้รกิารแต่ละประเภท 

 

ขอ้ ๖  ให้ปลดักระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคมรกัษาการใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศนี% และใหม้อีาํนาจตคีวามและวนิิจฉยัปัญหาอนัเกดิจากการปฏบิตัติามประกาศนี% 

ในการตีความและการวินิจฉัยปัญหา ปลดักระทรวงดิจทิลัเพื6อเศรษฐกิจและ
สงัคมอาจตั %งคณะทํางานซึ6งประกอบด้วยผู้แทนของภาครฐัและภาคเอกชนที6เกี6ยวขอ้ง 
เพื6อร่วมพจิารณาและดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศนี% 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พเิชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคม 
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 ๓๖๐

ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคม 

เรื6อง ลกัษณะและวธิกีารสง่ และลกัษณะและปรมิาณของขอ้มลู ความถี6และวธิกีารสง่ 

ซึ6งไม่เป็นการก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นราํคาญแก่ผูร้บั 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

โดยที6เป็นการสมควรกําหนดลกัษณะและวิธกีารส่ง และลกัษณะและปรมิาณ
ของขอ้มูล ความถี6 และวธิกีารส่งคอมพวิเตอร์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ6งไม่เป็น
การก่อให้เกดิความเดอืดรอ้นราํคาญแก่ผูร้บั 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่ง
พระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระทําความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ6งแกไ้ข
เพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื6อเศรษฐกิจและสงัคมออกประกาศไว ้
ดงัต่อไปนี% 

 

ขอ้ ๑  ประกาศนี%เรยีกว่า “ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคม เรื6อง 
ลกัษณะและวธิกีารส่ง และลกัษณะและปรมิาณของขอ้มลู ความถี6และวธิกีารส่งซึ6งไม่เป็น
การก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นราํคาญแก่ผูร้บั พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ขอ้ ๒๓๖  ประกาศนี%ใหใ้ชบ้งัคบัตั %งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี% 
“ขอ้มลูคอมพวิเตอร”์ หมายความว่า ขอ้มูล ขอ้ความ คาํสั 6ง ชุดคําสั 6ง หรอืสิ6งอื6น

ใดบรรดาที6อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที6ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได ้ 
และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย 

“ที6อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Address)” หมายความว่า (๑) ที6อยู่
ปลายทาง (destination) ที6ใช้รบัจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(E - mail address) หรือ (๒)  
ที6อยู่ปลายทางบนอนิเทอรเ์น็ตที6ใชร้บัขอ้มลูคอมพวิเตอร ์(IP Address of computer data) 
ซึ6งที6อยู่ดงักล่าวอาจประกอบดว้ยชื6อผูใ้ช ้(Username) ชื6อผูร้บัขอ้มูล (Recipient’s name) 
                                                                                 

๓๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๑๘๘ ง/หน้า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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หรอืกล่องจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E - mail box) ของผู้รบัขอ้มูลรวมถึงเบอร์โทรศพัท์
หรอืที6อยู่บนอินเทอร์เน็ต (IP Address) ของผู้รบัขอ้มูลซึ6งที6อยู่ดงักล่าวสามารถอ้างอิง 
ถงึชื6อโดเมน (Domain Name) ปลายทาง หรอืที6อยู่ปลายทางของเครอืข่ายคอมพวิเตอร์
หรอือุปกรณ์คอมพวิเตอร์ที6ใชร้บัขอ้มูลคอมพวิเตอรไ์ด้ ไม่ว่าที6อยู่ดงักล่าวนั %นจะปรากฏ 
ใหเ้หน็หรอืไม่กต็าม 

“ผูร้บัขอ้มูล” หมายความว่า บุคคลซึ6งผูส้่งขอ้มูลประสงคจ์ะส่งขอ้มูลคอมพวิเตอร์
หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ละไดร้บัขอ้มูลคอมพวิเตอรห์รอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น  
ทั %งนี%  ไม่ รวมถึงบุคคลที6 เป็นสื6อกลางสําหรับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสน์ั %น 

“ผูส้ง่ขอ้มลู” หมายความว่า บุคคลที6มเีจตนาสง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสใ์นเบื%องต้นเพื6อประโยชน์ในทางการคา้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายสนิคา้
หรอืบรกิาร การลงทุนหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ด ๆ รวมถงึผูใ้หบ้รกิารเวบ็ไซต์หรอืผูใ้หบ้รกิาร
แอปพลเิคชั 6น (Application) หรอืผู้ให้บรกิารประเภทสื6อสงัคมออนไลน์ (Social Media)  
ที6โฆษณา หรอืสนับสนุนการส่งขอ้มูลหรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว  ทั %งนี% ไม่รวมถึง
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที6เป็นสื6อกลางสําหรับการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
จดหมายอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที6เรยีกชื6อ
อย่างอื6นและมฐีานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนทอ้งถิ6น รฐัวสิาหกจิ ที6ตั %งขึ%น
โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา และใหห้มายความรวมถงึนิตบิุคคล หรอืบุคคล
ซึ6งมอีาํนาจหน้าที6ดาํเนินการของรฐัไม่ว่าในการใด ๆ 

“อเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วธิกีารทางอเิลก็ตรอน ไฟฟ้า 
คลื6นแม่เหลก็ไฟฟ้า หรอืวธิอีื6นใดในลกัษณะคล้ายกนั และให ้หมายความรวมถึง 
การประยุกตใ์ชว้ธิกีารทางแสง วธิกีารทางแม่เหลก็ หรอือุปกรณ์ที6เกี6ยวกบัการประยุกตใ์ช้
วธิต่ีาง ๆ เช่นว่านั %น 

 

ข้อ ๔  การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคคลอื6น 
ในลักษณะดังต่อไปนี%ไม่ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลที6ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 
แก่ผูร้บัขอ้มลู 

(๑) การส่งขอ้มูลคอมพวิเตอร์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสเ์พื6อติดต่อหรอืเป็น
หลกัฐานในการทาํนิตกิรรมสญัญา (transactional) ที6คู่สญัญาไดต้กลงกนัเป็นที6เรยีบรอ้ย
แล้ว หรอืการส่งขอ้มูลที6ผู้รบัขอ้มูลและผู้ส่งขอ้มูลส่งเพื6อปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอืเพื6อ
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แสดงความสมัพนัธห์รอืนิตสิมัพนัธท์ี6มรีะหว่างกนั (relationship) ในทางกฎหมาย ไดแ้ก่
การกระทาํที6มลีกัษณะ ดงัต่อไปนี% 

(ก) การส่งขอ้มูลคอมพวิเตอร ์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใชเ้พื6อยนืยนั
การชําระหนี% หรอืการกระทําการใด ๆ ที6เป็นส่วนหนึ6งของการทํานิตกิรรมในเชงิพาณิชย ์
(commercial transaction) ซึ6งผู้รบัข้อมูลและผู้ส่งขอ้มูลได้ตกลงเข้าทํานิติกรรมสญัญา
ดงักล่าวแลว้ 

(ข) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที6ใช้เพื6 อ
ประกอบการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งในทางกฎหมายหรอืชาํระหนี%ทางกฎหมายหรอืการสง่ขอ้มูล
เพื6อเขา้ทํานิตกิรรมสญัญาตามแบบหรอืเงื6อนไขอื6นใดที6กฎหมายกําหนด ซึ6งผูร้บัขอ้มูล
และผูส้ง่ขอ้มลูไดต้กลงเขา้ทาํนิตกิรรมดงักล่าวแลว้ 

(ค) การส่งขอ้มูลคอมพวิเตอรห์รอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสเ์พื6อใหค้ํารบัรอง 
(warranty) เรยีกคนืสนิค้าหรอืบรกิาร (recall) เนื6องจากความชํารุดบกพร่องหรอืสนิค้า
ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือความปลอดภัยหรอืมาตรฐานของสนิค้าและบริการ 
(safety) หรอืขอ้มลูที6เกี6ยวกบัหลกัประกนัเกี6ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิาร (security) 

(ง) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรอืจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที6เกี6ยวกบัการ
แก้ไขเปลี6ยนแปลงเพิ6มเติมข้อกําหนดเงื6อนไขเดิมในการซื%อขายสนิค้าหรือบริการ 
การบริการสมาชิก การลงทะเบยีนเพื6อรบับรกิารหรอืการแก้ไขเปลี6ยนแปลงเพิ6มเติม
ความสมัพนัธใ์นทางนิตกิรรมสญัญาไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ ตามกฎหมาย 

(จ) การส่งขอ้ม ูลคอมพวิเตอรห์รอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ี 6เกี 6ยวกบั 
นิตสิมัพนัธท์ี 6เกดิจากสญัญาจา้งแรงงาน สญัญาจา้งทําของหรอืผลประโยชน์อื6นใด 
ที6เกี6ยวขอ้งกบัผูร้บัขอ้มูลและผูส้ง่ขอ้มลูที6ตกลงกนัแลว้ 

(ฉ) การสง่มอบสนิคา้และบรกิารตามที6ผูส้่งขอ้มูลและผูร้บัขอ้มลูตกลงกนัไว้
ล่วงหน้า เช่น การเป็นสมาชกิ หรอืสมคัรเป็นผูใ้ชบ้รกิารต่าง ๆ ที6ถูกกฎหมาย โดยผู้รบั
ขอ้มลูและผูส้ง่ขอ้มลูตกลงกนัแลว้ 

(ช) การส่งขอ้มูลคอมพวิเตอรห์รอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ6งเป็นไปตามที6
กฎหมายกาํหนด 

(๒) การส่งขอ้มูลคอมพวิเตอรห์รอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์โดยรฐับาล รฐัสภา 
ศาล หรือหน่วยงานของรฐัใด ๆ ที6บังคับใช้กฎหมาย เพื6อแจ้งให้ทราบถึงข้อกําหนด 
กฎหมาย คาํสั 6ง หรอืผลของนิตกิรรมทางปกครองใด ๆ ที6ไม่ไดม้วีตัถุประสงคใ์นเชงิพาณิชย์
หรอืเพื6อแสวงหาผลกาํไรทางธุรกจิ 
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(๓) การสง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยสถาบนัการศกึษา
หรอืหน่วยงาน หรอืองคก์รการกุศลที6ไม่ไดม้วีตัถุประสงคใ์นเชงิพาณิชยห์รอืเพื6อแสวงหา
ผลกาํไรทางธุรกจิ 

(๔) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที6ไม่มีลักษณะ 
ผดิกฎหมาย ไม่ละเมดิสทิธสิว่นบุคคล และไม่มวีตัถุประสงคใ์นเชงิพาณิชย ์

 

ข้อ ๕  ในกรณีที6เป็นการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
ในเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากที6ระบุในขอ้ ๔ ไปยงัที6อยู่ทางอิเล็กทรอนิกสใ์นลกัษณะ
ดงัต่อไปนี% เมื6อไดร้บัความยนิยอมจากผูร้บัขอ้มลูแลว้ไม่เป็นการก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้น
ราํคาญแก่ผูร้บัขอ้มลู 

(๑) ผู้ส่งขอ้มูลต้องระบุขอ้ความดงัต่อไปนี%ในขอ้มูลคอมพวิเตอรห์รอืจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสท์ี6สง่ใหแ้ก่ผูร้บัขอ้มลูแต่ละราย 

(ก) ระบุหรอืแสดงสญัลกัษณ์หรอืรายละเอยีดและวธิกีารใด ๆ ที6ผูร้บัขอ้มูล
สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพื6 อปฏิเสธการตอบรับ
ขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(Opt - Out) จากผูส้ง่ขอ้มลูไดโ้ดยง่าย 

(ข) วิธีการที6เปิดโอกาสให้ผู้รบัข้อมูลจะใช้เพื6อแจ้งความประสงค์ในการ 
บอกเลกิ ปฏเิสธหรอืไม่ยอมรบัขอ้มลู ตอ้งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี% 

๑) มาตรการทางเทคนิค (Technical measure) ใด ๆ ที6ให้ผู้รบัขอ้มูล
สามารถแจ้งกลบัเพื6อบอกเลกิ ปฏเิสธการรบัขอ้มูล หรอืไม่ยอมรบัขอ้มูลที6ส่งไปยงัผู้ส่ง
ข้อมูลได้โดยง่าย อาทิ ต้องระบุจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail address) หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรสาร หรือที6อยู่ที6ติดต่อได้ของผู้ส่งข้อมูลเพื6อส่ง 
ให้ผู้ส่งข้อมูลทําการระงบัการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ให้แก่ 
ผูร้บัขอ้มลูคอมพวิเตอร ์หรอื 

๒) วิธีการใด ๆ ทางคอมพิวเตอร์ที6มีการระบุยูอาร์แอล (URL) 
แบบฟอร์มหรอืคําสั 6งทางคอมพิวเตอร์ใด ๆ เพื6อให้ผู้รบัข้อมูลคอมพวิเตอรส์ามารถทํา
คําสั 6งปฏิเสธการตอบรับข้อมูลดังกล่าวหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก (unsubscribe)  
ไดโ้ดยเรว็ 

(๒) หลงัจากที6ผู้ส่งขอ้มูลได้รบัคําสั 6งยกเลกิ บอกเลกิ หรอืปฏเิสธการตอบรบั
ขอ้มูลคอมพวิเตอรห์รอืยกเลกิการเป็นสมาชกิหรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสจ์ากผูร้บัขอ้มูล
แลว้ ผู้ส่งขอ้มูลต้องดําเนินการยกเลกิการส่งขอ้มูลไปยงัผูร้บัโดยทนัท ี ทั %งนี% หากมเีหตุ
อันสมควรที6ไม่สามารถยกเลิกได้ทันที ผู้ส่งข้อมูลต้องทําการยกเลิกการส่งข้อมูล 
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โดยไม่ชักช้า  ทั %งนี%  ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ%นภายใน ๗ วัน นับแต่วนัที6ได้รบัคําสั 6ง 
จากผูร้บัขอ้มลู 

(๓) ในการระบุวธิกีารหรอืแบบฟอรม์เพื6อบอกเลกิ ยกเลกิ หรอืปฏเิสธการรบั
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรอืจดหมายอเิล็กทรอนิกสด์งักล่าวนั %น ผู้ส่งขอ้มูลหรอืบุคคลใด ๆ  
ที6เกี6ยวขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูหา้มดาํเนินการ ดงัต่อไปนี% 

(ก) เรยีกรอ้งให้ผูร้บัขอ้มูลชําระเงนิหรอืผลประโยชน์ใด ๆ เป็นการตอบแทน 
(pay a fee) 

(ข) ขอขอ้มูลจากผูร้บัขอ้มูลเพิ6มเตมิ เวน้แต่เป็นการขอขอ้มูลเพื6อประกอบ 
การยกเลกิการสง่ขอ้มลูคอมพวิเตอรด์งักล่าว 

(ค) ดําเนินการใด ๆ เพิ6มเติมเพื6อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เช่น  
ให้ดําเนินการกดปุ่มคําสั 6ง (click) เพื6อประโยชน์ใด ๆ ในทางธุรกิจ หรือเข้าสู่เว็บไซต ์ 
หรอืช่องทางอื6นใดของผูใ้หบ้รกิารหรอืขายสนิคา้หรอืบรกิารเพิ6มเตมิ 

(๔) ในกรณีที6ผู้รบัขอ้มูลส่งคําสั 6งบอกเลกิยกเลกิหรอืปฏเิสธการรบัขอ้มูลไปยงั 
ผู้ส่งข้อมูลแล้ว ปรากฏว่าผู้ส่งข้อมูลยงัฝ่าฝืนและส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรอืจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสเ์พิ6มเตมิอกี ใหผู้ร้บัขอ้มลูสง่คาํสั 6งบอกเลกิ ยกเลกิ หรอืปฏเิสธการรบัขอ้มลู
ไปยังผู้ส่งข้อมูลอีกครั %งโดยการส่งหนังสือบอกกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
และไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั หรอืวธิกีารใด ๆ ที6ยนืยนัไดว้่าผูส้ง่ไดร้บัคําสั 6งดงักล่าว
แล้ว หากปรากฏว่าผู้ส่งข้อมูลยังฝ่าฝืนและส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เพิ6มเติมอีก ให้ถือว่าผู้ส่งข้อมูลมีความผิดตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง  
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองแสนบาท 

 

ข้อ ๖  ผู้ส่งข้อมูลที6 เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์  ผู้ ให้บริการแอปพลิเคชั 6น  
หรือผู้ให้บริการประเภทสื6อสังคมออนไลน์ที6โฆษณาหรือสนับสนุนการส่งข้อมูล 
หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์จะต้องจดัใหม้มีาตรการหรอืช่องทางในการบอกเลกิ ยกเลกิ
หรือปฏิเสธการรบัข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขา้งต้นแก่ผูใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซต์ 
แอปพลเิคชั 6น หรอืสื6อสงัคมออนไลน์ของตน  ทั %งนี% ผูใ้หบ้รกิารเวบ็ไซต์ ผูใ้ห้บริการ
แอปพลเิคชั 6น หรอืผูใ้หบ้รกิารประเภทสื6อสงัคมออนไลน์จะตอ้งแจง้รายละเอยีดมาตรการ
หรอืช่องทางการบอกเลกิ ยกเลกิ หรอืปฏเิสธการรบัขอ้มูลหรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
แก่ผู้ใช้บริการและมาตรการหรือช่องทางดังกล่าวจะต้องเป็นมาตรการที6ผู้ใช้บริการ
สามารถเขา้ใจและเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย 
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 ๓๖๕ 

ในกรณีที6ผู ้ให ้บริการเว็บไซต์ ผู ้ให้บร ิการแอปพลิเคชั 6น หรือผู ้ให้บริการ
ประเภทสื6อสงัคมออนไลน์ไม่ปฏบิตัิตามขอ้ ๕ ให้ถือว่าผู้ให้บรกิารเวบ็ไซต์ ผู้ให้บรกิาร
แอปพล ิเคชั 6น  หร ือผู ้ให้บริการประเภทสื6อสังคมออนไลน์ดังกล่าวมีความรับผิด
เช่นเดยีวกบัผูส้ง่ขอ้มลูตามมาตรา ๑๑ 

 

ขอ้ ๗  ใหป้ลดักระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคมรกัษาการใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศนี% และใหม้อีาํนาจตคีวามและวนิิจฉยัปัญหาอนัเกดิจากการปฏบิตัติามประกาศนี% 

ในการตีความและการวินิจฉัยปัญหา ปลดักระทรวงดิจทิลัเพื6อเศรษฐกิจและ
สงัคมอาจตั %งคณะทํางานซึ6งประกอบด้วยผู้แทนของภาครฐัและภาคเอกชนที6เกี6ยวขอ้ง 
เพื6อร่วมพจิารณาและดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศนี% 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พเิชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคม 
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 ๓๖๖ 

ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคม 

เรื6อง หลกัเกณฑ ์ระยะเวลา และวธิกีารปฏบิตัสิาํหรบัการระงบัการทาํใหแ้พร่หลาย 

หรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องพนกังานเจา้หน้าที6หรอืผูใ้หบ้รกิาร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

โดยที6เป็นการสมควรกําหนดหลกัเกณฑ์ ระยะเวลา และว ิธ ีการปฏิบตัิ
สาํหรบัการระงบัการทําให้แพร่หลายหรอืลบขอ้มูลคอมพวิเตอรข์องพนักงานเจ้าหน้าที6
หรอืผูใ้หบ้รกิารตามที6ศาลไดม้คีําสั 6งใหร้ะงบัการทําใหแ้พร่หลายหรอืลบขอ้มูลคอมพวิเตอร์
ที6เป็นความผดิแล้ว ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 

 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๒๐ วรรคสี6 แห่งพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ6งแก้ไขเพิ6มเติมโดย
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคมออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี%เรยีกว่า “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื6อเศรษฐกิจและสงัคม  
เรื6อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสําหรบัการระงบัการทําให้แพร่หลาย 
หรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอรข์องพนกังานเจา้หน้าที6หรอืผูใ้หบ้รกิาร พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ขอ้ ๒๓๗  ประกาศนี%ใหใ้ชบ้งัคบัตั %งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

หมวด ๑ 

บททั 6วไป 

   
 

ขอ้ ๓  ในประกาศนี% 
“ระบบคอมพวิเตอร”์ หมายความว่า อุปกรณ์หรอืชุดอุปกรณ์ของคอมพวิเตอร ์

ที6เชื6อมการทํางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําสั 6ง ชุดคําสั 6ง หรือสิ6งอื6นใด  
และแนวทางปฏบิตังิานใหอุ้ปกรณ์หรอืชุดอุปกรณ์ทาํหน้าที6ประมวลผลขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิ

“ขอ้มลูคอมพวิเตอร”์ หมายความว่า ขอ้มลู ขอ้ความ คาํสั 6ง ชุดคําสั 6ง หรอืสิ6งอื6นใด
บรรดาที6อยู่ในระบบคอมพวิเตอรใ์นสภาพที6ระบบคอมพวิเตอรอ์าจประมวลผลได ้และให้
หมายความรวมถงึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย 

                                                                                 

๓๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๑๘๘ ง/หน้า ๒๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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 ๓๖๗

“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายความว่า 

(๑) ผูใ้หบ้รกิารแก่บุคคลอื6นในการเขา้สู่อนิเทอรเ์น็ต หรอืใหส้ามารถตดิต่อ 
ถงึกนัโดยประการอื6น โดยผ่านทางระบบคอมพวิเตอร ์ ทั %งนี% ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้รกิาร 
ในนามของตนเอง หรอืเพื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น 

(๒) ผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์พื6อประโยชน์ของบุคคลอื6น 

“พนักงานเจ้าหน้าที6” หมายความว่า ผู้ซึ6งรฐัมนตรีแต่งตั %งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
และที6แกไ้ขเพิ6มเตมิ 

“ตําแหน่งที6อยู่ของข้อมูล” หมายความว่า ตําแหน่งหรอืแหล่งที6อยู่ของข้อมูล 
(Related Online Location) อาทิ ยูอาร์แอล (Related URL) ที6อยู่บนอินเตอร์เน็ต 
(Related IP Address) ชื6อโดเมน (Related Domain Name) เว็บเพจ (Related web 
page) ของแหล่งข้อมูล หรือตําแหน่งที6อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Related Electronic 
Address) ที6เกี6ยวขอ้งกบัขอ้มลูนั %น 

 

ขอ้ ๔  ในกรณีที6ศาลมคีาํสั 6งใหร้ะงบัการทาํใหแ้พร่หลายหรอืลบขอ้มูลคอมพวิเตอร์
จากตําแหน่งที6อยู่ของข้อมูล พนักงานเจ้าหน้าที6จะทําการระงบัการทําให้แพร่หลาย 
หรอืลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั %นเอง หรือจะสั 6งให้ผู้ให้บริการระงบัการทําให้แพร่หลาย 
หรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ั %นกไ็ด ้

ในการสั 6งให้ผู้ให้บรกิารระงบัการทําให้แพร่หลายหรอืลบข้อมูลคอมพิวเตอร ์
ตามวรรคหนึ6ง พนักงานเจ้าหน้าที6จะสั 6งในรูปของข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ แต่การสั 6ง 
เช่นว่านั %นจะต้องไม่เป็นการสร้างภาระหรือส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้ให้บริการ 
เกนิสมควร 

เพื6อประโยชน์ในการระงบัการทําให้แพร่หลายหรอืลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ได ้
โดยถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที6กําหนด และเพื6อประโยชน์ในการติดตาม 
และการตรวจสอบสถานะของการระงบัการทําให้แพร่หลายหรอืลบขอ้มูลคอมพวิเตอร์
ตามวรรคหนึ6ง กระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคมอาจจดัให้มสีารบบสาํหรบัการสั 6งให้
ผูใ้ห้บรกิารระงบัการทําใหแ้พร่หลายหรอืลบขอ้มูลคอมพวิเตอรแ์ละการรายงานผลการ
ระงบัการทาํใหแ้พร่หลายหรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอรต์ามคาํสั 6งศาล 

เพื6 อประโยชน์ในการตรวจสอบการระงับการทําให้แพ ร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให ้เก ็บรกัษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที 6เก ิดจากสารบบ 
ตามวรรคสามไว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี 
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 ๓๖๘

หมวด ๒ 

การระงบัการทาํใหแ้พร่หลายหรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

ของพนกังานเจา้หน้าที6 
   

 

ข้อ ๕  ภายใต้บงัคบัข้อ ๔ หากพนักงานเจ้าหน้าที6จะทําการระงบัการทําให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั %นเอง ให้กระทําในทนัทีที6ได้รบัสําเนารายงาน
กระบวนพิจารณาของศาลที6ปรากฏให้เห็นคําสั 6งศาลและรายละเอียดตําแหน่งที6อยู่ 
ของข้อมูล เว้นแต่ในกรณีที6มีเหตุจําเป็นอนัสมควรที 6ม ิอาจทําการระงบัการทําให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ในทนัที ให้พนักงานเจ้าหน้าที6ทําการระงบั 
การทําให้แพร่หลายหรอืลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั %นเมื6อเหตุจําเป็นดงักล่าวได้สิ%นสุดลง  
แต่ตอ้งไม่เกนิกว่าเจด็วนั 

ใหเ้ป็นหน้าที6ของพนกังานเจา้หน้าที6ในการตรวจสอบขอ้มลูใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 
ก่อนที6จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั %น รวมทั %ง 
การบันทึกผลการระงบัการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ลงในสารบบ 
ที6กระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคมจดัไวใ้ห ้

 

ข้อ ๖  ในกรณีที6มีเหตุจําเป็นอนัสมควร หรือกรณีที6ได้รบัแจ้งจากพนักงาน
สอบสวนหรอืเจา้หน้าที6ที6เกี6ยวขอ้ง หรอืเพื6อประโยชน์ในการสบืสวนและสอบสวน ก่อนที6
จะทําการระงบัการทําใหแ้พร่หลายหรอืลบขอ้มูลคอมพวิเตอร ์พนักงานเจา้หน้าที6จะเกบ็
รกัษาขอ้มูลคอมพวิเตอร์นั %นไวเ้ท่าที6จําเป็นกไ็ด้  ทั %งนี% ให้พนักงานเจ้าหน้าที6รบีส่งมอบ
ขอ้มูลคอมพวิเตอรท์ี6จดัเกบ็ไวด้งักล่าวไปยงัพนักงานสอบสวนหรอืเจา้หน้าที6ที6เกี6ยวขอ้ง
เพื6อดาํเนินการต่อไป 

 

หมวด ๓ 

การระงบัการทาํใหแ้พร่หลายหรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

ของผูใ้หบ้รกิาร 

   
 

ขอ้ ๗  ภายใต้บงัคบัข้อ ๔ ในการสั 6งให้ผู้ให้บรกิารระงบัการทําให้แพร่หลาย
หรอืลบขอ้มูลคอมพวิเตอร ์ใหพ้นักงานเจา้หน้าที6จดัทาํคําสั 6ง โดยภายในคําสั 6งอย่างน้อย
ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) สําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลที6ปรากฏให้เห็นคําสั 6งศาล 
และรายละเอียดตําแหน่งที6อยู่ของข้อมูลที6ศาลมีคําสั 6งให้ระงับการทําให้แพร่หลาย 
หรอืลบขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ั %น 
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 ๓๖๙

(๒) ระบุว่าจะใหผู้้ให้บรกิารดําเนินการระงบัการทําให้แพร่หลายหรอืลบขอ้มูล 
คอมพวิเตอรใ์นสว่นใด และจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็เมื6อใด 

(๓) เอกสารหลกัฐานอื6นที6เกี6ยวขอ้ง (ถา้ม)ี ซึ6งผ่านการรบัรองความถูกตอ้งแลว้ 

คําสั 6งให้ผู้ให้บรกิารระงบัการทําให้แพร่หลายหรอืลบขอ้มูลคอมพิวเตอรใ์ห้ใช้
ตามแบบ ดศร. ๑ ทา้ยประกาศนี% 

 

ข้อ ๘  เมื6อผู้ให้บริการได้รับคําสั 6งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบ
ขอ้มูลคอมพวิเตอรจ์ากพนักงานเจา้หน้าที6แลว้ ต้องดําเนินการระงบัการทําใหแ้พร่หลาย
หรอืลบขอ้มูลคอมพวิเตอร์ตามรายละเอยีดที6ปรากฏในคําสั 6งของพนักงานเจ้าหน้าที6
ในทนัททีี 6ได้รบัคําสั 6ง แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที6ระบุไว้ในคําสั 6ง เว้นแต่ในกรณีที6 
มเีหตุจําเป็นอนัสมควรซึ6งพนักงานเจ้าหน้าที6อนุญาตให้ดําเนินการเกินกว่าระยะเวลา 
ที6ระบุไวใ้นคาํสั 6ง แต่ตอ้งไม่เกนิสบิหา้วนั 

ในการระงบัการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ  
ให้ดําเนินการด้วยมาตรการทางเทคนิคใด ๆ (Technical Measures) ที6ได้มาตรฐาน
เพื6อใหบ้งัเกดิผลตามคาํสั 6งศาล 

 

หมวด ๔ 

เบต็เตลด็ 

   
 

ข้อ ๙  ในกรณีที6ศาลมีคําสั 6งเพิกถอนการระงับการทําให้แพร่หลายข้อมูล 
คอมพวิเตอร ์ใหพ้นกังานเจา้หน้าที6ส่งคาํสั 6งใหผู้ใ้หบ้รกิารยุตกิารระงบัการทาํใหแ้พร่หลาย
ซึ6งขอ้มลูคอมพวิเตอรต์ามแบบ ดทร. ๒ ทา้ยประกาศนี% 

 

ข้อ ๑๐  ให้ปลดักระทรวงดิจิทัลเพื6อเศรษฐกิจและสงัคมรกัษาการให้เป็นไป 
ตามประกาศนี% และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตาม
ประกาศนี% 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พเิชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื6อเศรษฐกจิและสงัคม 
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 ๓๗๐ 
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 ๓๗๑
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 ๓๗๒

ระเบยีบ 

ว่าดว้ยการจบั ควบคุม คน้ การทาํสาํนวนสอบสวนและดาํเนินคดกีบัผูก้ระทาํความผดิ 

ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

อาศยัอํานาจตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี6ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร ออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี%เรยีกว่า “ระเบยีบ ว่าด้วยการจบั ควบคุม คน้ การทําสํานวน
สอบสวนและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

ขอ้ ๒๓๘  ระเบยีบนี%ใหใ้ชบ้งัคบัตั %งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี% 
“พนักงานเจา้หน้าที6” หมายความถึง ผู้ซึ6งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื6อสารแต่งตั %งให้ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“พนักงานสอบสวน” หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ6งกฎหมายให้มีอํานาจ 
และหน้าที6ทาํการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

“การปฏิบตัิหน้าที6ร่วมกนั” หมายความว่า การที6พนักงานเจ้าหน้าที6และหรือ
พนกังานสอบสวนไดใ้หค้วามเหน็หรอืคาํแนะนํา และหรอืตรวจสอบพยานหลกัฐานตั %งแต่
ชั %นเริ6มการสอบสวนในคดโีดยใหเ้ริ6มดาํเนินการนบัแต่โอกาสแรกเท่าที6จะพงึกระทาํได ้

“การสอบสวนร่วมกัน” หมายความว่า การสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี6ยวกับ
คอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ข้อ ๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที6หรือพนักงานสอบสวนเป็นผู้ร ับคําร้องทุกข ์ 
หรอืคํากล่าวโทษในกรณีที6มกีารกระทําความผดิเกดิขึ%น หรอือา้ง หรอืเชื6อว่าได้เกดิขึ%น
                                                                                 

๓๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพเิศษ ๑๙๒ ง/หน้า ๒/๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
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 ๓๗๓

ภายในเขตอํานาจของตนหรือผู้ต้องหามีที6อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตน  
และเป็นความผดิที6บญัญตัไิวใ้นหมวด ๑ แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิ
เกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ขอ้ ๕  ในกรณีที6พนักงานสอบสวนได้รบัคําร้องทุกข ์หรอืคํากล่าวโทษตามขอ้ ๔ 
แลว้ ใหพ้นักงานสอบสวนประสานงานกบัพนกังานเจา้หน้าที6เพื6อประโยชน์ในการแสวงหา
พยานหลกัฐานประกอบการกระทาํความผดิ 

 

ข้อ ๖  ในการจับ ควบคุม และค้น เมื6อพนักงานเจ้าหน้าที6ประสานมายัง
พนักงานสอบสวนผู้ร ับผิดชอบแล้ว ให้พนักงานสอบสวนผู้ร ับผิดชอบดําเนินการ 
ตามอาํนาจหน้าที6ต่อไป 

 

ขอ้ ๗  ให้พนักงานเจ้าหน้าที6ผู้รบัผดิชอบดําเนินการแสวงหาพยานหลกัฐาน 
ที6เกี6ยวข้องกับการกระทําความผิดตามที6บัญญัติไว้ในหมวด ๑ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหม้กีารปฏบิตัหิน้าที6
ร่วมกนั และการสอบสวนร่วมกนั และมหีน้าที6สง่มอบพยานหลกัฐานที6รวบรวมไดท้ั %งหมด
ใหก้บัพนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบ จนกว่าการสอบสวนในคดนีั %นจะเสรจ็สิ%น 

 

ขอ้ ๘  เมื6อพนักงานสอบสวนผูร้บัผดิชอบในการสอบสวน เหน็ว่าการสอบสวน
เสร็จสิ%นแล้ว ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ทําความเห็นในรายงานความเห็นทางคด ี 
และลงลายมือชื6อ และส่งสํานวนการสอบสวนไปยงัพนักงานอยัการในท้องที6ที6มีเขตอํานาจ 
เพื6อพจิารณาสั 6งการต่อไป 

 

ข้อ ๙  บรรดาการใดที6พนักงานเจ้าห น้าที6และหรือพนักงานสอบสวน  
ไดด้าํเนินการไปแลว้ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนระเบยีบนี%มผีลใชบ้งัคบัใหใ้ชร้ะเบยีบนี%บงัคบั 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๓๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 พลเอก สรุยุทธ ์ จุลานนท ์ โฆสติ  ปั%นเปี6ยมรษัฎ ์

 นายกรฐัมนตร ี รองนายกรฐัมนตร ีรกัษาราชการแทน 

 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 
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 ๓๗๔ 

พระราชบญัญตั ิ

ว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เป็นปีที6 ๕๖ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 

พระราชบญัญตัินี%มบีทบญัญตับิางประการเกี6ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล ซึ6งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญตัใิหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ%นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี% เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี%ให้ใช้บังคับเมื6อพ้นกําหนดหนึ6งร้อยยี6สิบวัน 
นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี%ให้ใช้บงัคบัแก่ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย ์
ที6ดําเนินการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์เว้นแต่ธุรกรรมที6มีพระราชกฤษฎีกากําหนด 
มใิหนํ้าพระราชบญัญตันีิ%ทั %งหมดหรอืแต่บางสว่นมาใชบ้งัคบั 

ความในวรรคหนึ6งไม่มผีลกระทบกระเทอืนถึงกฎหมายหรอืกฎใดที6กําหนดขึ%น
เพื6อคุม้ครองผูบ้รโิภค 

พระราชบญัญตันีิ%ใหใ้ชบ้งัคบัแก่ธุรกรรมในการดําเนินงานของรฐัตามที6กําหนด
ในหมวด ๔ 

                                                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที6 ๑๑๒ ก/หน้า ๒๖/๔ ธนัวาคม ๒๕๔๔ 
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 ๓๗๕

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันีิ% 
“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ที6เกี6ยวกับกิจกรรมในทางแพ่ง 

และพาณิชย ์หรอืในการดาํเนินงานของรฐัตามที6กาํหนดในหมวด ๔ 

“อเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วธิกีารทางอเิลก็ตรอน ไฟฟ้า 
คลื6นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื6นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึง 
การประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที6 เกี6ยวข้องกับ 
การประยุกตใ์ชว้ธิต่ีาง ๆ เช่นว่านั %น 

“ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า ธุรกรรมที6กระทําขึ%นโดยใชว้ธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ั %งหมดหรอืแต่บางสว่น 

“ขอ้ความ” หมายความว่า เรื6องราว หรอืขอ้เทจ็จรงิ ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบ
ของตวัอกัษร ตวัเลข เสยีง ภาพ หรอืรูปแบบอื6นใดที6สื6อความหมายได้โดยสภาพของ 
สิ6งนั %นเองหรอืโดยผ่านวธิกีารใด ๆ 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที6ได้สร้าง ส่ง รบั เก็บรกัษา  
หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี6ยนข้อมูลทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์โทรเลข โทรพมิพ ์หรอืโทรสาร 

“ลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง 
หรอืสญัลกัษณ์อื6นใดที6สร้างขึ%นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ6งนํามาใช้ประกอบกับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื6อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื6อระบุตวับุคคลผูเ้ป็นเจา้ของลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสท์ี6เกี6ยวขอ้งกบั
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั %น และเพื6อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสน์ั %น 

“ระบบข้อมูล” หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเครื6องมือ
อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัสรา้ง สง่ รบั เกบ็รกัษา หรอืประมวลผลขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

“การแลกเปลี6ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การส่งหรือรับ
ข้อความด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื6องคอมพิวเตอร์โดยใช้มาตรฐาน 
ที6กาํหนดไวล่้วงหน้า 

“ผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ6งเป็นผู้ส่งหรอืสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนจะมกีารเกบ็รกัษาขอ้มูลเพื6อส่งไปตามวธิกีารที6ผูน้ั %นกําหนด โดยบุคคลนั %นอาจจะส่ง
หรอืสร้างข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรอืมีการส่งหรอืสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
ในนามหรือแทนบุคคลนั %นก็ได้  ทั %งนี%  ไม่รวมถึงบุคคลที6เป็นสื6อกลางสําหรับข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสน์ั %น 
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“ผู้ ร ับข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ6 งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสใ์ห ้และไดร้บัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น  ทั %งนี% ไม่รวมถงึบุคคลที6เป็นสื6อกลาง
สาํหรบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น 

“บุคคลที6เป็นสื6อกลาง” หมายความว่า บุคคลซึ6งกระทาํการในนามผูอ้ื6นในการส่ง 
รบั หรือเก็บรกัษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอนัหนึ6งโดยเฉพาะ รวมถึงให้บริการอื6น 
ที6เกี6ยวกบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น 

“ใบรบัรอง” หมายความว่า ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสห์รอืการบนัทกึอื6นใด ซึ6งยนืยนั
ความเชื6อมโยงระหว่างเจา้ของลายมอืชื6อกบัขอ้มลูสาํหรบัใชส้รา้งลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกส ์

“เจ้าของลายมือชื6อ” หมายความว่า ผู้ซึ6งถือข้อมูลสําหรบัใช้สร้างลายมือชื6อ
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละสรา้งลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสน์ั %นในนามตนเองหรอืแทนบุคคลอื6น 

“คู่กรณีที6เกี6ยวข้อง” หมายความว่า ผู้ซึ6งอาจกระทําการใด ๆ โดยขึ%นอยู่กับ
ใบรบัรองหรอืลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกส ์

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที6เรยีกชื6อ
อย่างอื6นและมฐีานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ6น รฐัวสิาหกจิที6ตั %งขึ%น
โดยพระราชบญัญตัหิรอืพระราชกฤษฎกีา และใหห้มายความรวมถงึนิตบิุคคล คณะบุคคล 
หรอืบุคคล ซึ6งมอีาํนาจหน้าที6ดาํเนินงานของรฐัไม่ว่าในการใด ๆ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ% 
 

มาตรา ๕  บทบญัญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๒๔ และบทบัญญัติมาตรา ๒๖  
ถงึมาตรา ๓๑ จะตกลงกนัเป็นอย่างอื6นกไ็ด ้

 

มาตรา ๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ% 
 

หมวด ๑ 

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

มาตรา ๗  หา้มมใิหป้ฏเิสธความมผีลผูกพนัและการบงัคบัใชท้างกฎหมายของ
ขอ้ความใดเพยีงเพราะเหตุที6ขอ้ความนั %นอยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

 

มาตรา ๘  ภายใตบ้งัคบับทบญัญตัแิห่งมาตรา ๙ ในกรณีที6กฎหมายกาํหนดให้
การใดต้องทําเป็นหนังสอื มหีลกัฐานเป็นหนังสอื หรอืมเีอกสารมาแสดง ถ้าไดม้กีารจดัทํา
ขอ้ความขึ%นเป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี6สามารถเขา้ถงึและนํากลบัมาใชไ้ดโ้ดยความหมาย
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 ๓๗๗ 

ไม่เปลี6ยนแปลง ใหถ้อืว่าขอ้ความนั %นไดท้าํเป็นหนงัสอื มหีลกัฐานเป็นหนังสอื หรอืมเีอกสาร
มาแสดงแลว้ 

ในกรณีที6กฎหมายกําหนดใหต้้องมกีารปิดอากรแสตมป์ หากไดม้กีารชําระเงนิ
แทนหรือดําเนินการอื6นใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6หน่วยงานของรฐัซึ6งเกี6ยวขอ้งประกาศกําหนด ให้ถือว่าหนังสอื หลกัฐานเป็นหนังสอื 
หรือเอกสาร ซึ6งมีลักษณะเป็นตราสารนั %นได้มีการปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตาม
กฎหมายนั %นแล้ว  ในการนี% ในการกําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารของหน่วยงานของรฐั
ดงักล่าว คณะกรรมการจะกาํหนดกรอบและแนวทางเพื6อเป็นมาตรฐานทั 6วไปไวด้ว้ยกไ็ด๒้ 

 

มาตรา ๙  ในกรณีที6บุคคลพึงลงลายมือชื6 อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสน์ั %นมกีารลงลายมอืชื6อแลว้ ถา้ 

(๑) ใช้วิธีการที6สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื6อ และสามารถแสดงได้ว่า
เจา้ของลายมอืชื6อรบัรองขอ้ความในขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั %นว่าเป็นของตน และ 

(๒) วธิกีารดงักล่าวเป็นวิธกีารที6เชื6อถือได้โดยเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของ 
การสร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลง 
ของคู่กรณี 

วธิกีารที6เชื6อถอืไดต้าม (๒) ใหค้าํนึงถงึ 

ก. ความมั 6นคงและรดักุมของการใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุตัวบุคคล 
สภาพพร้อมใช้งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี6ยวกับลายมือชื6อ 
ที6กําหนดไว้ในกฎหมายระดบัความมั 6นคงปลอดภยัของการใช้ลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกส ์
การปฏิบัติตามกระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู้เป็นสื6อกลาง ระดบัของการยอมรบั
หรอืไม่ยอมรบั วธิกีารที6ใช้ในการระบุตัวบุคคลในการทําธุรกรรม วธิกีารระบุตัวบุคคล  
ณ ช่วงเวลาที6มกีารทาํธุรกรรมและตดิต่อสื6อสาร 

ข. ลกัษณะ ประเภท หรอืขนาดของธุรกรรมที6ทํา จํานวนครั %งหรอืความสมํ6าเสมอ
ในการทําธุรกรรม ประเพณีทางการคา้หรอืทางปฏบิตัิ ความสาํคญั มูลค่าของธุรกรรมที6ทํา 
หรอื 

ค. ความรดักุมของระบบการตดิต่อสื6อสาร๓ 

                                                                                 
๒ มาตรา ๘ วรรคสอง เพิ6มโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓ มาตรา ๙ วรรคสอง เพิ6มโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัที6 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๗๘

ใหนํ้าความในวรรคหนึ6งมาใชบ้งัคบักบัการประทบัตราของนิตบิุคคลดว้ยวธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ดว้ยโดยอนุโลม๔ 

 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที6กฎหมายกําหนดให้นําเสนอหรอืเก็บรกัษาข้อความใด 
ในสภาพที6เป็นมาแต่เดมิอย่างเอกสารต้นฉบบั ถ้าไดนํ้าเสนอหรอืเกบ็รกัษาในรูปขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี%  ให้ถือว่าได้มีการนําเสนอหรือเก็บรักษา 
เป็นเอกสารตน้ฉบบัตามกฎหมายแลว้ 

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที6เชื6อถือได้ในการรักษาความถูกต้อง 
ของขอ้ความตั %งแต่การสรา้งขอ้ความเสรจ็สมบรูณ์ และ 

(๒) สามารถแสดงขอ้ความนั %นในภายหลงัได ้

ความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่ม ี
การเปลี6ยนแปลงใดของขอ้ความ เวน้แต่การรบัรองหรอืบนัทกึเพิ6มเตมิ หรอืการเปลี6ยนแปลง
ใด ๆ ที6อาจจะเกดิขึ%นได้ตามปกติในการตดิต่อสื6อสาร การเกบ็รกัษา หรอืการแสดงขอ้ความ
ซึ6งไม่มผีลต่อความถูกตอ้งของขอ้ความนั %น 

ในการวนิิจฉยัความน่าเชื6อถอืของวธิกีารรกัษาความถูกตอ้งของขอ้ความตาม (๑) 
ใหพ้เิคราะหถ์งึพฤตกิารณ์ที6เกี6ยวขอ้งทั %งปวง รวมทั %งวตัถุประสงคข์องการสรา้งขอ้ความนั %น 

ในกรณีที6มกีารทาํสิ6งพมิพอ์อกของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสต์ามวรรคหนึ6งสาํหรบัใช้
อา้งองิขอ้ความของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์หากสิ6งพมิพอ์อกนั %นมขีอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน
ตรงกบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์และมกีารรบัรองสิ6งพมิพอ์อกโดยหน่วยงานที6มอีาํนาจตามที6
คณะกรรมการประกาศกาํหนดแลว้ ใหถ้อืว่าสิ6งพมิพอ์อกดงักล่าวใชแ้ทนตน้ฉบบัได๕้ 

 

มาตรา ๑๑๖  หา้มมใิหป้ฏเิสธการรบัฟังขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นพยานหลกัฐาน
ในกระบวนการพจิารณาตามกฎหมายทั %งในคดแีพ่ง คดอีาญา หรอืคดอีื6นใด เพยีงเพราะ
เหตุว่าเป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

ในการชั 6งนํ%าหนักพยานหลกัฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื6อถือได้หรือไม่
เพยีงใดนั %น ให้พเิคราะห์ถึงความน่าเชื6อถือของลกัษณะหรอืวธิกีารที6ใช้สรา้ง เกบ็รกัษา 
                                                                                 

๔ มาตรา ๙ วรรคสาม เพิ6มโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕ มาตรา ๑๐ วรรคสี6 เพิ6มโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัที6 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖ มาตรา ๑๑ แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ๓๗๙

หรอืสื6อสารขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ลกัษณะหรอืวธิกีารเกบ็รกัษา ความครบถ้วน และไม่มี
การเปลี6ยนแปลงของขอ้ความลกัษณะ หรอืวธิกีารที6ใชใ้นการระบุหรอืแสดงตวัผูส้่งขอ้มูล 
รวมทั %งพฤตกิารณ์ที6เกี6ยวขอ้งทั %งปวง 

ใหนํ้าความในวรรคหนึ6งมาใชบ้งัคบักบัสิ6งพมิพอ์อกของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย 

 

มาตรา ๑๒  ภายใต้บงัคบับทบญัญตัิมาตรา ๑๐ ในกรณีที6กฎหมายกําหนดให้
เกบ็รกัษาเอกสารหรอืขอ้ความใด ถ้าไดเ้กบ็รกัษาในรูปขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี% ใหถ้อืว่าไดม้กีารเกบ็รกัษาเอกสารหรอืขอ้ความตามที6กฎหมายตอ้งการแลว้ 

(๑) ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสน์ั %นสามารถเขา้ถงึและนํากลบัมาใชไ้ดโ้ดยความหมาย
ไม่เปลี6ยนแปลง 

(๒) ไดเ้กบ็รกัษาขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสน์ั %นใหอ้ยู่ในรูปแบบที6เป็นอยู่ในขณะที6สรา้ง 
ส่ง หรอืไดร้บัขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น หรอือยู่ในรปูแบบที6สามารถแสดงขอ้ความที6สรา้ง 
สง่ หรอืไดร้บัใหป้รากฏอย่างถูกตอ้งได ้และ 

(๓) ได้เก็บรกัษาข้อความส่วนที6ระบุถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง และปลายทาง 
ของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนวนัและเวลาที6สง่หรอืไดร้บัขอ้ความดงักล่าว ถา้ม ี

ความในวรรคหนึ6ง มใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้ความที6ใชเ้พยีงเพื6อวตัถุประสงคใ์นการส่ง
หรอืรบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

หน่วยงานของรัฐที6ร ับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความใด  
อาจกําหนดหลกัเกณฑร์ายละเอยีดเพิ6มเตมิเกี6ยวกบัการเกบ็รกัษาเอกสารหรอืขอ้ความนั %นได ้
เท่าที6ไม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัใินมาตรานี% 

 

มาตรา ๑๒/๑๗  ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒  
มาใช้บังคบักับเอกสารหรือข้อความที6ได้มีการจดัทําหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูล
                                                                                 

๗ มาตรา ๑๒/๑ เพิ6มโดยพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เมื6อกรมพฒันาธุรกจิการค้าได้จดัเก็บเอกสารต้นฉบบัไว้ ซึ6งบุคคลทั 6วไปชอบที6จะตรวจ
เอกสาร หรือจะขอคัดสําเนาหรือเนื% อความในเอกสารพร้อมคํารับรองว่าถูกต้องมอบให้ได้ตาม 
มาตรา ๑๐๒๐ วรรคหนึ6ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว อีกทั %งกฎกระทรวงจัดตั %ง
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั %งนายทะเบียนและกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ 
จดทะเบยีนห้างหุ้นส่วนและบรษิัทจํากดั พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ได้กําหนดให้ผู้ยื6นคําขอจดทะเบยีนต้องยื6น
เอกสารคู่ฉบบัอกีต่อไป โดยเอกสารคู่ฉบบัที6เคยต้องยื6นมาแต่เดมินั %นกรมพฒันาธุรกจิการคา้ไดจ้ดัเกบ็
ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์ามมาตรา ๑๒/๑ แลว้ กรมพฒันาธุรกจิการคา้จงึสามารถทําลายเอกสาร
คู่ฉบบัดงักล่าวได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื6องเสรจ็ที6 ๔๕๕/๒๕๕๒) 
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 ๓๘๐

อิเล็กทรอนิกส์ในภายหลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บรักษาเอกสาร 
และขอ้ความดงักล่าวดว้ยโดยอนุโลม 

การจดัทําหรอืแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์
ตามวรรคหนึ6ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๑๓  คําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาอาจทําเป็นข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้และหา้มมใิหป้ฏเิสธการมผีลทางกฎหมายของสญัญาเพยีงเพราะเหตุที6
สญัญานั %นไดท้าํคาํเสนอหรอืคาํสนองเป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

 

มาตรา ๑๔  ในระหว่างผูส้่งขอ้มลูและผูร้บัขอ้มูล การแสดงเจตนาหรอืคาํบอกกล่าว
อาจทาํเป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

 

มาตรา ๑๕  บุคคลใดเป็นผูส้ง่ขอ้มลูไม่ว่าจะเป็นการสง่โดยวธิใีด ใหถ้อืว่าขอ้มูล
อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นของผูน้ั %น 

ในระหว่างผู้ส่งขอ้มูลและผู้รบัขอ้มูล ใหถ้อืว่าเป็นขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสข์องผูส้่ง
ขอ้มลู หากขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั %นไดส้ง่โดย 

(๑) บุคคลผูม้อีํานาจกระทําการแทนผูส้ง่ขอ้มูลเกี6ยวกบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น 
หรอื 

(๒) ระบบข้อมูลที6ผู้ส่งข้อมูลหรอืบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ส่งข้อมูล 
ไดก้าํหนดไวล่้วงหน้าใหส้ามารถทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

มาตรา ๑๖  ผู้รบัขอ้มูลชอบที6จะถือว่าขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นของผู้ส่งขอ้มูล
และชอบที6จะดาํเนินการไปตามขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั %นได ้ถา้ 

(๑) ผู้รบัข้อมูลได้ตรวจสอบโดยสมควรตามวิธีการที6ได้ตกลงกับผู้ส่งข้อมูล 
ว่าขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นของผูส้ง่ขอ้มลู หรอื 

(๒) ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที6ผู้รบัขอ้มูลได้รบันั %นเกิดจากการกระทําของบุคคล 
ซึ6งใช้วิธีการที6ผู้ส่งข้อมูลใช้ในการแสดงว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกสน์ั %นเป็นของผู้ส่งข้อมูล  
ซึ6งบุคคลนั %นไดล่้วงรูโ้ดยอาศยัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลนั %นกบัผูส้ง่ขอ้มูลหรอืผูม้อีาํนาจ
กระทาํการแทนผูส้ง่ขอ้มลู 

ความในวรรคหนึ6งมใิหใ้ชบ้งัคบั ถา้ 

(๑) ในขณะนั %นผู้ร ับข้อมูลได้รบัแจ้งจากผู้ส่งข้อมูลว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
ที6ผูร้บัขอ้มลูไดร้บันั %นมใิช่ของผูส้่งขอ้มูล และในขณะเดยีวกนัผูร้บัขอ้มูลมเีวลาพอสมควร
ที6จะตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตามที6ไดร้บัแจง้นั %น หรอื 
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 ๓๘๑ 

(๒) กรณีตามวรรคหนึ6ง (๒) เมื6อผู้ร ับข้อมูลได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสน์ั %นไม่ใช่ของผู้ส่งขอ้มูล หากผูร้บัขอ้มูลได้ใชค้วามระมดัระวงัตามสมควร 
หรอืดาํเนินการตามวธิกีารที6ไดต้กลงกนัไวก่้อนแลว้ 

 

มาตรา ๑๗  ในกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ วรรคหนึ6ง ในระหว่าง 
ผูส้่งขอ้มูลและผู้รบัขอ้มูล ผู้รบัขอ้มูลมสีทิธถิือว่าขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ได้รบันั %นถูกต้อง
ตามเจตนาของผูส้ง่ขอ้มลูและสามารถดาํเนินการไปตามขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั %นได ้เวน้แต่
ผูร้บัขอ้มลูไดรู้ห้รอืควรจะไดรู้ว้่าขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ไดร้บันั %นมขีอ้ผดิพลาดอนัเกดิจาก
การส่ง หากผู้รบัข้อมูลได้ใช้ความระมัดระวงัตามสมควรหรือดําเนินการตามวิธีการ 
ที6ไดต้กลงกนัไวก่้อนแลว้ 

 

มาตรา ๑๘  ผูร้บัขอ้มูลชอบที6จะถอืว่าขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ไดร้บัแต่ละชุดเป็น
ขอ้มูลที6แยกจากกนั และสามารถดําเนินการไปตามขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสแ์ต่ละชุดนั %นได ้
เวน้แต่ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสช์ุดนั %นจะซํ%ากบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสอ์กีชุดหนึ6ง และผูร้บัขอ้มูล
ไดรู้ห้รอืควรจะไดรู้ว้่าขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั %นเป็นขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสซ์ํ%า หากผูร้บัขอ้มูล
ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรหรอืดาํเนินการตามวธิกีารที6ไดต้กลงกนัไวก่้อนแลว้ 

 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที6ต้องมกีารตอบแจง้การรบัขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ไม่ว่าผูส้่ง
ข้อมูลได้ร้องขอหรือตกลงกับผู้ร ับข้อมูลไว้ก่อนหรือขณะที6ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
หรอืปรากฏในขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี% 

(๑) ในกรณีที6ผู้ส่งข้อมูลมิได้ตกลงให้ตอบแจ้งการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
ในรูปแบบหรอืวธิกีารใดโดยเฉพาะ การตอบแจง้การรบัอาจทําได้ดว้ยการติดต่อสื6อสาร
จากผู้รบัขอ้มูล ไม่ว่าโดยระบบขอ้มูลที6ทํางานโดยอตัโนมตัิหรอืโดยวธิอีื6นใด หรอืด้วย 
การกระทําใด ๆ ของผู้รบัข้อมูลซึ6งเพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูลว่าผู้รบัข้อมูลได้รบั
ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั %นแลว้ 

(๒) ในกรณีที6ผูส้ง่ขอ้มลูกาํหนดเงื6อนไขว่าจะถอืว่ามกีารส่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์
ต่อเมื6อไดร้บัการตอบแจ้งการรบัจากผูร้บัขอ้มูล ให้ถือว่ายงัไม่มกีารส่งขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์
จนกว่าผูส้ง่ขอ้มลูจะไดร้บัการตอบแจง้การรบัแลว้ 

(๓) ในกรณีที6ผู้ส่งขอ้มูลมไิด้กําหนดเงื6อนไขตามความใน (๒) และผู้ส่งข้อมูล
มไิดร้บัการตอบแจง้การรบันั %นภายในเวลาที6กําหนดหรอืตกลงกนั หรอืภายในระยะเวลา
อนัสมควรในกรณีที6มไิดก้าํหนดหรอืตกลงเวลาไว ้

(ก) ผูส้ง่ขอ้มลูอาจสง่คําบอกกล่าวไปยงัผูร้บัขอ้มูลว่าตนยงัมไิดร้บัการตอบ
แจง้การรบัและกาํหนดระยะเวลาอนัสมควรใหผู้ร้บัขอ้มลูตอบแจง้การรบั และ 
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 ๓๘๒

(ข) หากผู้ส่งข้อมูลมิได้รบัการตอบแจ้งการรบัภายในระยะเวลาตาม (ก) 
เมื6อผูส้่งขอ้มูลบอกกล่าวแก่ผูร้บัขอ้มลูแลว้ ผูส้ง่ขอ้มลูชอบที6จะถอืว่าขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น
มไิดม้กีารสง่เลยหรอืผูส้ง่ขอ้มลูอาจใชส้ทิธอิื6นใดที6ผูส้ง่ขอ้มลูมอียู่ได ้

 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที6ผู้ส่งข้อมูลได้รับการตอบแจ้งการรับจากผู้ร ับข้อมูล  
ให้สนันิษฐานว่าผู้รบัขอ้มูลได้รบัขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี6เกี6ยวขอ้งแล้ว แต่ขอ้สนันิษฐาน
ดงักล่าวมิให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที6ผู้รบัข้อมูลได้รบันั %นถูกต้องตรงกันกบัข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสท์ี6ผูส้ง่ขอ้มลูไดส้ง่มา 

 

มาตรา ๒๑  ในกรณีปรากฏในการตอบแจง้การรบัขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสน์ั %นเอง
ว่าขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ผู้รบัขอ้มูลได้รบัเป็นไปตามขอ้กําหนดทางเทคนิคที6ผู้ส่งขอ้มูล
และผู้รบัข้อมูลได้ตกลงหรือระบุไว้ในมาตรฐานซึ6งใช้บงัคบัอยู่ ให้สนันิษฐานว่าข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสท์ี6สง่ไปนั %นไดเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางเทคนิคทั %งหมดแลว้ 

 

มาตรา ๒๒  การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื6อข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสน์ั %นไดเ้ขา้สูร่ะบบขอ้มลูที6อยู่นอกเหนือการควบคุมของผูส้ง่ขอ้มลู 

 

มาตรา ๒๓  การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที6ข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสน์ั %นไดเ้ขา้สูร่ะบบขอ้มลูของผูร้บัขอ้มลู 

หากผู้ร ับข้อมูลได้กําหนดระบบข้อมูลที6ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสไ์วโ้ดยเฉพาะให้ถอืว่าการรบัขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสม์ผีลนับแต่เวลาที6ขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์นั %นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลที6ผู้ร ับข้อมูลได้กําหนดไว้นั %น แต่ถ้าข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าวไดส้ง่ไปยงัระบบขอ้มลูอื6นของผูร้บัขอ้มลูซึ6งมใิช่ระบบขอ้มูลที6ผูร้บั
ขอ้มูลกําหนดไว้ ให้ถือว่าการรบัข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที6ได้เรียกข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสจ์ากระบบขอ้มลูนั %น 

ความในมาตรานี%ให้ใช้บังคับแม้ระบบข้อมูลของผู้รบัข้อมูลตั %งอยู่ในสถานที6 
อกีแห่งหนึ6งต่างหากจากสถานที6ที6ถอืวา่ผูร้บัขอ้มลูไดร้บัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์ามมาตรา ๒๔ 

 

มาตรา ๒๔  การส่งหรอืการรบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ใหถ้อืว่าไดส้ง่ ณ ที6ทําการงาน
ของผูส้ง่ขอ้มลู หรอืไดร้บั ณ ที6ทาํการงานของผูร้บัขอ้มลู แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที6ผูส้่งขอ้มลูหรอืผูร้บัขอ้มูลมทีี6ทําการงานหลายแห่ง ใหถ้อืเอาที6ทําการงาน
ที6เกี6ยวขอ้งมากที6สุดกบัธุรกรรมนั %นเป็นที6ทําการงานเพื6อประโยชน์ตามวรรคหนึ6ง แต่ถ้า
ไม่สามารถกําหนดได้ว่าธุรกรรมนั %นเกี6ยวขอ้งกบัที6ทําการงานแห่งใดมากที6สุด ใหถ้อืเอา
สาํนกังานใหญ่เป็นสถานที6ที6ไดร้บัหรอืสง่ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น 
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 ๓๘๓ 

ในกรณีที6ไม่ปรากฏที6ทาํการงานของผูส้ง่ขอ้มลูหรอืผูร้บัขอ้มลู ใหถ้อืเอาถิ6นที6อยู่ปกติ
เป็นสถานที6ที6สง่หรอืไดร้บัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

ความในมาตรานี%มิให้ใช้บงัคบักบัการส่งและการรบัข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์โดย
วธิกีารทางโทรเลขและโทรพมิพ ์หรอืวธิกีารสื6อสารอื6นตามที6กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 

มาตรา ๒๕  ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ดที6ไดก้ระทําตามวธิกีารแบบปลอดภยั
ที6กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา ใหส้นันิษฐานว่าเป็นวธิกีารที6เชื6อถอืได ้

 

หมวด ๒ 

ลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

มาตรา ๒๖  ลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสท์ี6มลีกัษณะดงัต่อไปนี%ใหถ้อืว่าเป็นลายมอืชื6อ
อเิลก็ทรอนิกสท์ี6เชื6อถอืได ้

(๑) ขอ้มูลสาํหรบัใชส้รา้งลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสน์ั %นไดเ้ชื6อมโยงไปยงัเจา้ของ
ลายมอืชื6อโดยไม่เชื6อมโยงไปยงับุคคลอื6นภายใตส้ภาพที6นํามาใช ้

(๒) ในขณะสร้างลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสน์ั %น ขอ้มูลสําหรบัใช้สรา้งลายมอืชื6อ
อเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ภายใตก้ารควบคุมของเจา้ของลายมอืชื6อโดยไม่มกีารควบคุมของบุคคลอื6น 

(๓) การเปลี6ยนแปลงใด ๆ ที6เกดิแก่ลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกส ์นับแต่เวลาที6ได้
สรา้งขึ%นสามารถจะตรวจพบได ้และ 

(๔) ในกรณีที6กฎหมายกําหนดให้การลงลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปเพื6อ
รบัรองความครบถ้วนและไม่มีการเปลี6ยนแปลงของข้อความ การเปลี6ยนแปลงใดแก่
ขอ้ความนั %นสามารถตรวจพบไดน้บัแต่เวลาที6ลงลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกส ์

บทบญัญตัิในวรรคหนึ6ง ไม่เป็นการจํากดัว่าไม่มวีธิกีารอื6นใดที6แสดงไดว้่าเป็น
ลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ที6เชื6อถือได้ หรือการแสดงพยานหลักฐานใดเกี6ยวกับความ 
ไม่น่าเชื6อถอืของลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกส ์

 

มาตรา ๒๗  ในกรณีมกีารใชข้อ้มูลสาํหรบัใชส้รา้งลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื6อ
สรา้งลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสท์ี6จะมผีลตามกฎหมาย เจ้าของลายมอืชื6อต้องดําเนินการ 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรเพื6อมใิหม้กีารใชข้อ้มูลสาํหรบัใชส้รา้งลายมอืชื6อ
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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 ๓๘๔

(๒) แจ้งให้บุคคลที6คาดหมายได้โดยมีเหตุอันควรเชื6อว่าจะกระทําการใด 
โดยขึ%นอยู่กบัลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืให้บรกิารเกี6ยวกบัลายมือชื6ออิเลก็ทรอนิกส ์
ทราบโดยมชิกัชา้ เมื6อ 

(ก) เจ้าของลายมือชื6อรู้หรือควรได้รู้ว่าข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื6อ
อเิลก็ทรอนิกสน์ั %นสญูหาย ถูกทําลาย ถูกแกไ้ข ถูกเปิดเผยโดยมชิอบ หรอืถูกล่วงรูโ้ดย 
ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

(ข) เจ้าของลายมือชื6อรู้จากสภาพการณ์ที6ปรากฏว่ากรณีมีความเสี6ยง 
มากพอที6ขอ้มูลสําหรบัใช้สร้างลายมอืชื6ออิเลก็ทรอนิกส ์สูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข  
ถูกเปิดเผยโดยมชิอบ หรอืถูกล่วงรูโ้ดยไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

(๓) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช้ลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส ์ 
จะต้องใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรใหแ้น่ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดง
สาระสําคญัทั %งหมด ซึ6งกระทําโดยเจ้าของลายมือชื6อเกี6ยวกับใบรบัรองนั %นตลอดอายุ
ใบรบัรอง หรอืตามที6มกีารกาํหนดในใบรบัรอง 

 

มาตรา ๒๘  ในกรณีมีการให้บริการออกใบรบัรองเพื6อสนับสนุนลายมือชื6อ
อเิลก็ทรอนิกสใ์ห้มผีลทางกฎหมายเสมอืนหนึ6งลงลายมอืชื6อ ผู้ให้บรกิารออกใบรบัรอง
ตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี% 

(๑) ปฏบิตัติามแนวนโยบายและแนวปฏบิตัทิี6ตนไดแ้สดงไว ้

(๒) ใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของการแสดงสาระสาํคญัทั %งหมดที6ตนไดก้ระทาํเกี6ยวกบัใบรบัรองนั %นตลอดอายุใบรบัรอง 
หรอืตามที6มกีารกาํหนดในใบรบัรอง 

(๓) จัดให้มีวิธีการในการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีที6เกี6ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในการแสดงสาระสาํคญัทั %งหมดจากใบรบัรองได ้ในเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

(ก) การระบุผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรอง 

(ข) เจา้ของลายมอืชื6อซึ6งระบุในใบรบัรองได้ควบคุมขอ้มูลสาํหรบัใชส้รา้ง
ลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสใ์นขณะมกีารออกใบรบัรอง 

(ค) ข้อมูลสําหรับใช้สร้างลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์มีผลใช้ได้ในขณะ 
หรอืก่อนที6มกีารออกใบรบัรอง 
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 ๓๘๕ 

(๔) จดัให้มีวธิกีารเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีที6เกี6ยวขอ้งสามารถตรวจสอบ
กรณีดงัต่อไปนี%จากใบรบัรองหรอืจากวธิอีื6น 

(ก) วธิกีารที6ใชใ้นการระบุตวัเจา้ของลายมอืชื6อ 

(ข) ข้อจํากัดเกี6ยวกบัวตัถุประสงค์และคุณค่าที6มีการนําข้อมูลสําหรบัใช้
สรา้งลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืใบรบัรอง 

(ค) ขอ้มูลสําหรบัใช้สร้างลายมือชื6ออเิลก็ทรอนิกสม์ีผลสมบูรณ์ใช้ได้และ 
ไม่สญูหาย ถูกทําลาย ถูกแกไ้ข ถูกเปิดเผยโดยมชิอบ หรอืถูกล่วงรูโ้ดยไม่สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

(ง) ขอ้จาํกดัเกี6ยวกบัขอบเขตความรบัผดิที6ผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองไดร้ะบุไว ้

(จ) การมีวิธีการให้เจ้าของลายมือชื6อส่งคําบอกกล่าวเมื6อมีเหตุตาม 
มาตรา ๒๗ (๒) 

(ฉ) การมบีรกิารเกี6ยวกบัการเพกิถอนใบรบัรองที6ทนัการ 

(๕) ในกรณีที6มบีรกิารตาม (๔) (จ) บรกิารนั %นตอ้งมวีธิกีารที6ใหเ้จา้ของลายมอืชื6อ
สามารถแจ้งได้ตามหลักเกณฑ์ที6กําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒) และในกรณีที6มีบริการ 
ตาม (๔) (ฉ) บรกิารนั %นตอ้งสามารถเพกิถอนใบรบัรองไดท้นัการ 

(๖) ใชร้ะบบ วธิกีาร และบุคลาการที6เชื6อถอืไดใ้นการใหบ้รกิาร 

 

มาตรา ๒๙  ในการพิจารณาความเชื6อถือได้ของระบบ วิธกีาร และบุคลากร 
ตามมาตรา ๒๘ (๖) ใหค้าํนึงถงึกรณี ดงัต่อไปนี% 

(๑) สถานภาพทางการเงนิ บุคลากร และสนิทรพัยท์ี6มอียู่ 
(๒) คุณภาพของระบบฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์

(๓) วิธีการออกใบรับรอง การขอใบรับรอง และการเก็บรักษาข้อมูลการ
ใหบ้รกิารนั %น 

(๔) การจดัให้มีข้อมูลข่าวสารเกี6ยวกบัเจ้าของลายมือชื6อ ที6ระบุในใบรบัรอง 
และผูท้ี6อาจคาดหมายไดว้่าจะเป็นคู่กรณีที6เกี6ยวขอ้ง 

(๕) ความสมํ6าเสมอและขอบเขตในการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบอสิระ 

(๖) องค์กรที6ให้การรบัรองหรือให้บริการออกใบรับรองเกี6ยวกับการปฏิบัต ิ
หรอืการมอียู่ของสิ6งที6กล่าวมาใน (๑) ถงึ (๕) 

(๗) กรณีใด ๆ ที6คณะกรรมการประกาศกาํหนด 
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 ๓๘๖

มาตรา ๓๐  คู่กรณีที6เกี6ยวขอ้งตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี% 
(๑) ดําเนินการตามสมควรในการตรวจสอบความน่าเชื6อถือของลายมือชื6อ

อเิลก็ทรอนิกส ์

(๒) ในกรณีลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์มีใบรบัรอง ต้องมีการดําเนินการตาม
สมควรดงันี% 

(ก) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรบัรอง การพักใช้ หรอืการเพิกถอน
ใบรบัรอง และ 

(ข) ปฏบิตัติามขอ้จาํกดัใด ๆ ที6เกี6ยวกบัใบรบัรอง 

 

มาตรา ๓๑  ใบรบัรองหรอืลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสใ์หถ้อืว่ามผีลทางกฎหมาย
โดยไม่ตอ้งคาํนึงถงึ 

(๑) สถานที6ออกใบรบัรองหรอืสถานที6สรา้งหรอืใชล้ายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกส ์หรอื 

(๒) สถานที6ทาํการงานของผูอ้อกใบรบัรองหรอืเจา้ของลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกส ์

ใบรบัรองที6ออกในต่างประเทศให้มีผลตามกฎหมายในประเทศเช่นเดียวกับ
ใบรบัรองที6ออกในประเทศ หากการออกใบรบัรองดงักล่าวไดใ้ชร้ะบบที6เชื6อถอืไดไ้ม่น้อยกว่า
ระบบที6เชื6อถอืไดต้ามพระราชบญัญตันีิ% 

ลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ที6สร้างหรือใช้ในต่างประเทศให้ถือว่ามีผลตาม
กฎหมายในประเทศ เช่นเดียวกับลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ที6สร้างหรือใช้ในประเทศ  
หากการสรา้งหรอืใชล้ายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าวไดใ้ชร้ะบบที6เชื6อถอืไดไ้ม่น้อยกว่า
ระบบที6เชื6อถอืไดต้ามพระราชบญัญตันีิ% 

ในการพจิารณาว่าใบรบัรองหรอืลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสใ์ดมคีวามเชื6อถือได้
ตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้คํานึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศและปัจจัยอื6น ๆ  
ที6เกี6ยวขอ้งประกอบดว้ย 

 

หมวด ๓ 

ธุรกจิบรกิารเกี6ยวกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี6ยวกับธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ต่ในกรณีที6จําเป็นเพื6อรกัษาความมั 6นคงทางการเงนิและการพาณิชย ์
หรอืเพื6อประโยชน์ในการเสรมิสรา้งความเชื6อถอืและยอมรบัในระบบขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอืเพื6อป้องกนัความเสยีหายต่อสาธารณชน ให้มกีารตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้
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 ๓๘๗

การประกอบธุรกจิบรกิารเกี6ยวกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ดเป็นกจิการที6ต้องแจง้ใหท้ราบ 
ตอ้งขึ%นทะเบยีน หรอืตอ้งไดร้บัใบอนุญาตก่อนกไ็ด ้

ในการกําหนดให้กรณีใดต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ%นทะเบียน หรือต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ6ง ให้กําหนดโดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการป้องกัน 
ความเสยีหายตามระดบัความรุนแรงของผลกระทบที6อาจเกดิขึ%นจากการประกอบธรุกจินั %น 

ในการนี% จะกําหนดให้หน่วยงานของรฐัแห่งหนึ6งแห่งใดเป็นผู้รบัผิดชอบใน 
การควบคุมดแูลในพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวกไ็ด ้

ก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ6ง ต้องจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสม และนําข้อมูลที6ได้รับมาประกอบ 
การพจิารณา 

 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที6มพีระราชกฤษฎกีากําหนดให้การประกอบธุรกจิบรกิาร
เกี6ยวกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ดเป็นกจิการที6ตอ้งแจง้ใหท้ราบ หรอืตอ้งขึ%นทะเบยีน 
ให้ผูท้ี6ประสงค์จะประกอบธุรกจิดงักล่าวต้องแจง้หรอืขึ%นทะเบยีนต่อพนักงานเจ้าหน้าที6
ตามที6กาํหนดในพระราชกฤษฎกีาก่อนเริ6มประกอบธุรกจินั %น 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแจง้หรอืขึ%นทะเบยีนตามวรรคหนึ6ง ใหเ้ป็นไปตามที6กําหนด
ในพระราชกฤษฎกีา และเมื6อพนกังานเจา้หน้าที6ตามที6กําหนดในพระราชกฤษฎกีาไดร้บัแจง้
หรือรบัขึ%นทะเบียนให้ออกใบรบัแจ้งหรือใบรบัขึ%นทะเบียนเพื6อเป็นหลักฐานการแจ้ง 
หรอืการขึ%นทะเบยีนในวนัที6ไดร้บัแจง้หรอืรบัขึ%นทะเบยีน และใหผู้แ้จง้หรอืผูข้ ึ%นทะเบยีน
ประกอบธุรกิจนั %นได้ตั %งแต่วนัที6ได้รบัแจ้งหรอืรบัขึ%นทะเบียน แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที6
ตามที6กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งหรือขึ%นทะเบียน 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีอํานาจสั 6งผู้แจ้งหรือผู้ขึ%นทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้อง 
หรอืครบถว้นภายในเจด็วนันบัแต่วนัที6ไดร้บัคาํสั 6งดงักล่าว 

ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งหรอืผู้ขึ%นทะเบียนตามวรรคหนึ6งต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑท์ี6กาํหนดในพระราชกฤษฎกีาและตามที6คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

ถ้าผู้แจ้งหรือผู้ขึ%นทะเบียนตามวรรคหนึ6งไม่แก้ไขการแจ้งหรือขึ%นทะเบียน 
ให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามวรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
การประกอบธุรกจิตามวรรคสาม ใหค้ณะกรรมการพจิารณามคีําสั 6งลงโทษปรบัทางปกครอง
ไม่เกนิหนึ6งล้านบาท โดยคํานึงถงึความรา้ยแรงแห่งพฤตกิรรมที6กระทําผดิ และในกรณี 
ที6เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคําสั 6งให้ผู้นั %นดําเนินการใด ๆ เพื6อแก้ไขให้ถูกต้อง 
หรอืเหมาะสมได ้
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 ๓๘๘

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาลงโทษปรบัทางปกครองใหเ้ป็นไปตามที6คณะกรรมการ
กําหนดและถ้าผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง  
ใหนํ้าบทบญัญตัิเกี6ยวกบัการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายว่าดว้ยวธิปีฏบิตัิราชการ
ทางปกครองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และในกรณีไม่มเีจา้หน้าที6ดาํเนินการบงัคบัตามคาํสั 6ง 
ให้คณะกรรมการมีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื6อบังคับชําระค่าปรบั  ในการนี%  
ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคําสั 6งให้ชําระค่าปรบันั %นชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครอง 
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรอือายดัทรพัย์สินขายทอดตลาด 
เพื6อชาํระค่าปรบัได ้

ในกรณีผูก้ระทาํผดิตามวรรคสี6ไม่ดําเนินการแกไ้ขตามคําสั 6งของคณะกรรมการ
หรอืกระทําความผิดซํ%าอกี ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั 6งห้ามมใิห้ผู้นั %นประกอบ
ธุรกจิตามที6ไดแ้จง้หรอืขึ%นทะเบยีนอกีต่อไป 

 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที6มพีระราชกฤษฎีกากําหนดใหก้ารประกอบธุรกจิบรกิาร
เกี6ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กรณี ใดเป็นกิจการที6ต้องได้รับใบอนุญาต  
ให้ผู้ที6ประสงค์จะประกอบธุรกิจดงักล่าวยื6นคําขอรบัใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที6
ตามที6กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 

คุณสมบตัิของผู้ขอรบัใบอนุญาต หลกัเกณฑ์และวธิีการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั 6งพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 

ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ6ง ต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที6กําหนดในพระราชกฤษฎกีา ประกาศที6คณะกรรมการกําหนดหรอืเงื6อนไข 
ในใบอนุญาต 

ในกรณีที6ผู้ได้รบัใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การ
ประกอบธุรกจิบรกิารเกี6ยวกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามวรรคสาม ใหค้ณะกรรมการ
พจิารณามคีําสั 6งลงโทษปรบัทางปกครองไม่เกนิสองลา้นบาท โดยคํานึงถงึความรา้ยแรง
แห่งพฤติกรรมที6กระทําผดิ และในกรณีที6เหน็สมควรคณะกรรมการอาจมคีําสั 6งให้ผู้นั %น
ดําเนินการใด ๆ เพื6อแก้ไขให้ถูกต้องหรอืเหมาะสมได ้ ทั %งนี% ให้นําความในมาตรา ๓๓ 
วรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ถา้ผูก้ระทาํความผดิตามวรรคสี6ไม่ดาํเนินการแกไ้ขตามคาํสั 6งของคณะกรรมการ
หรอืกระทาํความผดิซํ%าอกี ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจออกคาํสั 6งเพกิถอนใบอนุญาต 
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 ๓๘๙

หมวด ๔ 

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั 

   
 

มาตรา ๓๕  คําขอ การอนุญาต การจดทะเบยีน คาํสั 6งทางปกครอง การชาํระเงนิ 
การประกาศหรือการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดย
หน่วยงานของรฐั ถ้าไดก้ระทําในรูปของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
ที6กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้นําพระราชบัญญัตินี%มาใช้บงัคบัและให้ถือว่ามีผล 
โดยชอบดว้ยกฎหมายเช่นเดยีวกบัการดําเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6กฎหมาย
ในเรื6องนั %นกาํหนด  ทั %งนี% ในพระราชกฤษฎกีาอาจกาํหนดใหบุ้คคลที6เกี6ยวขอ้งต้องกระทํา
หรอืงดเวน้กระทาํการใด ๆ หรอืใหห้น่วยงานของรฐัออกระเบยีบเพื6อกําหนดรายละเอยีด
ในบางกรณีดว้ยกไ็ด ้

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ6ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจ
กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกจิบรกิารเกี6ยวกบัธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสต์้องแจ้งให้ทราบ 
ตอ้งขึ%นทะเบยีน หรอืต้องไดร้บัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี ก่อนประกอบกจิการกไ็ด ้ ในกรณีนี% 
ใหนํ้าบทบญัญตัใินหมวด ๓ และบทกาํหนดโทษที6เกี6ยวขอ้งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๕ 

คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

มาตรา ๓๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ6ง เรียกว่า “คณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเลก็ทรอนิกส์” ประกอบด้วย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื6อสาร เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 
เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื6นอกีจาํนวนสบิสองคนซึ6งคณะรฐัมนตรแีต่งตั %ง
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านนิติศาสตร ์ 
ดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร ์ดา้นวทิยาศาสตรห์รอืวศิวกรรมศาสตร ์และดา้นสงัคมศาสตร ์
ที6ได้รบัการสรรหาด้านละสองคน  ทั %งนี% ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ6งของแต่ละด้านต้องมาจาก
ภาคเอกชน และให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
เป็นกรรมการและเลขานุการ๘ 

                                                                                 
๘ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ6ง แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ๓๙๐ 

ทั %งนี%  ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ6งของแต่ละด้านต้องมาจากภาคเอกชน และให้
ผูอ้ํานวยการศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แห่งชาติ สาํนักงานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเสนอชื6อบุคคลที6 เห็นสมควรต่อ
คณะรฐัมนตรเีพื6อพจิารณาแต่งตั %งเป็นคณะกรรมการตามวรรคหนึ6ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ที6รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด 

ใหเ้ลขานุการแต่งตั %งผูช้่วยเลขานุการอกีไม่เกนิสองคน 

 

มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอํานาจหน้าที6 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพื6อวางนโยบายการส่งเสรมิและพฒันาธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคที6เกี6ยวขอ้ง 

(๒) ตดิตามดแูลการประกอบธุรกจิบรกิารเกี6ยวกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(๓) เสนอแนะหรอืใหค้ําปรกึษาต่อรฐัมนตรเีพื6อการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบญัญตันีิ% 

(๔) ออกระเบยีบหรอืประกาศเกี6ยวกบัลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื6อให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญตันีิ% หรอืตามพระราชกฤษฎกีาที6ออกตามพระราชบญัญตันีิ% 

(๕) ปฏบิตักิารอื6นใดเพื6อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ% หรอืกฎหมายอื6น 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี%ให้คณะกรรมการเป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๓๘  กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตําแหน่งสามปี 

กรรมการซึ6งพน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั %งอกีได ้แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๓๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๘ กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่ง เมื6อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื6อมเสีย บกพร่อง หรือ 
ไม่สจุรติต่อหน้าที6 หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) ได้รบัโทษจําคุกโดยต้องคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที6ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
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 ๓๙๑

มาตรา ๔๐  ในกรณีที6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๓๙ 
ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที6เหลอือยู่ และให้ดําเนินการแต่งตั %ง
กรรมการใหม่แทนภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที6กรรมการพน้จากตําแหน่ง 

ให้กรรมการซึ6งได้รบัแต่งตั %งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที6เหลืออยู่ของ 
ผูซ้ึ6งตนแทน 

 

มาตรา ๔๑  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ6งหนึ6ง
ของจาํนวนกรรมการทั %งหมดจงึเป็นองคป์ระชุม 

ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที6ได ้ใหค้ณะกรรมการ
เลอืกกรรมการคนหนึ6งทาํหน้าที6ประธานในที6ประชุม 

การวนิิจฉัยชี%ขาดของที6ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ6งใหม้เีสยีงหนึ6ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ6มขึ%นอีกเสียงหนึ6ง 
เป็นเสยีงชี%ขาด 

 

มาตรา ๔๒  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั %งคณะอนุกรรมการเพื6อพิจารณา 
หรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ6งอย่างใดแทนคณะกรรมการกไ็ด ้

ให้นําความในมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการ 
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๒/๑๙  ให้คณะกรรมการได้รบัเบี%ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื6น
ตามหลกัเกณฑท์ี6คณะรฐัมนตรกีาํหนด 

คณะอนุกรรมการที6คณะกรรมการแต่งตั %งตามมาตรา ๔๒ ใหไ้ด้รบัเบี%ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื6นตามหลกัเกณฑท์ี6คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๔๓๑๐  ให้จดัตั %งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
เป็นส่วนราชการในสาํนักงานปลดักระทรวง กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 
ทาํหน้าที6เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ 

 

                                                                                 
๙ มาตรา ๔๒/๑ เพิ6มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6 ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัติว่ าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ๓๙๒

หมวด ๖ 

บทกาํหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๔๔  ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี6ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
โดยไม่แจ้งหรือขึ%นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที6ตามที6กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ6ง หรอืโดยฝ่าฝืนคาํสั 6งหา้มการประกอบธุรกจิของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๓๓ วรรคหก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิหนึ6งปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ6งแสนบาท 
หรอืทั %งจาํทั %งปรบั 

 

มาตรา ๔๕  ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี6ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
โดยไม่ไดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิ
สองแสนบาท หรอืทั %งจาํทั %งปรบั 

 

มาตรา ๔๖๑๑  ในกรณีที6ผูก้ระทําความผดิเป็นนิตบิุคคล ถ้าการกระทาํความผดิ
ของนิติบุคคลนั %นเกิดจากการสั 6งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จ ัดการ  
หรอืบุคคลใดซึ6งรบัผดิชอบในการดําเนินงานของนิตบิุคคลนั %น หรอืในกรณีที6บุคคลดงักล่าว
มหีน้าที6ต้องสั 6งการหรอืกระทําการและละเว้นไม่สั 6งการหรอืไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้
นิตบิุคคลนั %นกระทาํความผดิ ผูน้ั %นตอ้งรบัโทษตามที6บญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินั %น ๆ ดว้ย 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัตํารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี

                                                                                 

๑๑ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ6มเติมบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 
ที6เกี6ยวกบัความรบัผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบุิคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๓๙๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี% คอื โดยที6การทําธุรกรรม 
ในปัจจุบนัมีแนวโน้มที6จะปรบัเปลี6ยนวธิกีารในการติดต่อสื6อสารที6อาศยัการพฒันาการ
เทคโนโลยทีางอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ6งมคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ แต่เนื6องจาก
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากวิธีการทําธุรกรรม 
ซึ6งมีกฎหมายรองรบัอยู่ในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก อนัส่งผลให้ต้องมีการรองรบัสถานะ 
ทางกฎหมายของขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้สมอกบัการทําเป็นหนังสอื หรอืหลกัฐาน
เป็นหนังสือ การรับรองวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื6อ
อเิล็กทรอนิกส ์ตลอดจนการรบัฟังพยานหลกัฐานที6เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อเป็น 
การส่งเสรมิการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้น่าเชื6อถือ และมีผลในทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับการทําธุรกรรมโดยวิธีการทั 6วไปที6เคยปฏิบัติอยู่เดิม ควรกําหนดให้มี
คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสท์ําหน้าที6วางนโยบายกําหนดหลกัเกณฑ์เพื6อ
สง่เสรมิการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ตดิตามดแูลการประกอบธุรกจิเกี6ยวกบัธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั %งมีหน้าที6ในการส่งเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยีเพื6อ
ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ6งมีการเปลี6ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพ
ตลอดเวลาใหม้มีาตรฐานน่าเชื6อถอื ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค
ที6เกี6ยวขอ้ง อนัจะเป็นการสง่เสรมิการใชธุ้รกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสท์ั %งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ด้วยการมกีฎหมายรองรบัในลกัษณะที6เป็นเอกรูป และสอดคล้องกบั
มาตรฐานที6นานาประเทศยอมรบั  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ% 
 

*พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที6ของสว่นราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๒ 

 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๐๒  ในพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ให้แก้ไขคําว่า “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิ6งแวดล้อม” เป็น 
“รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื โดยที6พระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั %งส่วนราชการขึ%นใหม่ 

                                                                                 
๑๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที6 ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๙๔

โดยมภีารกจิใหม่ ซึ6งได้มกีารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกจิการบรหิารและอํานาจหน้าที6
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั %นแล้ว 
และเนื6องจากพระราชบญัญัติดงักล่าวได้บญัญัติให้โอนอํานาจหน้าที6ของส่วนราชการ 
รฐัมนตรผีูด้าํรงตําแหน่งหรอืผูซ้ึ6งปฏบิตัหิน้าที6ในส่วนราชการเดมิมาเป็นของส่วนราชการใหม่ 
โดยให้มกีารแกไ้ขบทบญัญตัิต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอํานาจหน้าที6ที6โอนไปดว้ย  ฉะนั %น 
เพื6ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที6ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ 
เพื6อให้ผู้เกี6ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมาย 
โอนอาํนาจหน้าที6ว่าตามกฎหมายใดไดม้กีารโอนภารกจิของสว่นราชการหรอืผูร้บัผดิชอบ
ตามกฎหมายนั %นไปเป็นของหน่วยงานใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ให้มีการเปลี6ยนชื6อส่วนราชการ รฐัมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ6งปฏิบัติหน้าที6ของ 
สว่นราชการใหต้รงกบัการโอนอาํนาจหน้าที6 และเพิ6มผูแ้ทนสว่นราชการในคณะกรรมการ
ใหต้รงตามภารกจิที6มกีารตดัโอนจากสว่นราชการเดมิมาเป็นของสว่นราชการใหม่ รวมทั %ง
ตัดส่วนราชการเดิมที6มีการยุบเลิกแล้ว ซึ6งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัต ิ
และพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 
 

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๑  ในระหว่างที6จ ัดตั %งสํานักงานคณะกรรมการธุ รกรรมทาง
อเิล็กทรอนิกสต์ามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ6งแก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบัญญัตินี%ยังไม่แล้วเสร็จ ให้สํานักงาน
ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารรบัผดิชอบทําหน้าที6หน่วยงานธุรการ
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ปพลางก่อน 

ใหป้ลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารแต่งตั %งขา้ราชการซึ6งดาํรง
ตําแหน่งไม่ตํ6ากว่าระดบัแปดหรอืเทยีบเท่าในสงักดัสาํนักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื6อสาร ทําหน้าที6เป็นหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพลางก่อนจนกว่าการจัดตั %งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ะแลว้เสรจ็ 

                                                                                 
๑๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๓๓ ก/หน้า ๘๑/๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๙๕

เพื6อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ6ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารจะสั 6งให้ข้าราชการในสงักดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื6อสารมาปฏบิตัิงานชั 6วคราวในสํานักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื6อสารตามความจาํเป็นกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๒  ใหน้ายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื6อสารรกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ% 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี% คือ เนื6องจากปัจจุบัน
กฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสย์งัไม่มบีทบญัญตัิรองรบัในเรื6องตราประทบั
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ6งเป็นสิ6งที6สามารถระบุถึงตัวผู้ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
เช่นเดียวกับลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ที6ต้องมีการประทบัตราในหนังสอืเป็นสําคญั รวมทั %งยงัไม่มีบทบญัญัต ิ
ที6กําหนดให้สามารถนําเอกสารซึ6งเป็นสิ6งพมิพ์ออกของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสม์าใช้แทน
ตน้ฉบบัหรอืใหเ้ป็นพยานหลกัฐานในศาลได ้และโดยที6ไดม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้งระบบ
ราชการตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกําหนดให้
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารเป็นหน่วยงานที6มอีํานาจหน้าที6เกี6ยวกบั
การวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี6ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื6อสาร ประกอบกบัปัจจุบนัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้มกีารใช้อย่างแพร่หลาย 
จําเป็นที6จะต้องมหีน่วยงานธุรการเพื6อทําหน้าที6กํากบัดูแล เพื6อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสมควรจดัตั %งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
สงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสารขึ%นทําหน้าที6แทนศูนย์เทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิอนัจะเป็นการส่งเสรมิความเชื6อมั 6นในการทาํธุรกรรม
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ และเสรมิสร้างศกัยภาพการแข่งขนัในเวทีการค้าระหว่างประเทศ 
สมควรแก้ไขเพิ6มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกสเ์พื6อให้สอดคล้องกบั
หลกัการดงักล่าว  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ% 
 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๙๖

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ6มเตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายที6เกี6ยวกบัความรบัผดิในทางอาญา
ของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๑๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี% ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี% คือ โดยที6ศาลรฐัธรรมนูญ 
ได้มีคําวนิิจฉัยว่าพระราชบญัญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ 
เฉพาะในส่วนที6สนันิษฐานให้กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ หรือบุคคลใดซึ6งรบัผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิตบิุคคลนั %น ต้องรบัโทษทางอาญาร่วมกบัการกระทําความผดิของ
นิตบิุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามกีารกระทําหรอืเจตนาประการใดอนัเกี6ยวกบัการกระทําความผดิ
ของนิตบิุคคลนั %น ขดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยในลักษณะ
ดงักล่าวทาํนองเดยีวกนั คอื พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ d พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบญัญตัิ
การประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบญัญตัสิถานบรกิาร 
พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบญัญตัปุ๋ิย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขดัหรอืแยง้
ต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอนั
ใช้บังคับไม่ได้ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  
ดังนั %น เพื6อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื6นที6มีบทบัญญัต ิ
ในลกัษณะเดยีวกนัมใิหข้ดัหรอืแยง้ต่อรฐัธรรมนูญ  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ% 

                                                                                 

๑๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที6 ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๙๗

พระราชกฤษฎกีา 

กาํหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชยท์ี6ยกเวน้มใิหนํ้า 

กฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสม์าใชบ้งัคบั 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เป็นปีที6 ๖๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรกําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชยท์ี6ยกเวน้ 
มใิหนํ้ากฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสม์าใชบ้งัคบั 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๓ วรรคหนึ6ง แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ 
อนัเป็นกฎหมายที6มบีทบญัญตับิางประการเกี6ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล 
ซึ6งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้
กระทําได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี%เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภท
ธุรกรรมในทางแพ่ งและพาณิชย์ที6ยกเว้นมิให้ นํากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสม์าใชบ้งัคบั พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 

มาตรา ๒๑๕  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บังคับตั %งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

                                                                                 
๑๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที6 ๒๖ ก/หน้า ๑๘/๑๕ มนีาคม ๒๕๔๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๙๘

มาตรา ๓  มใิห้นําบทบญัญัตติามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
มาใชบ้งัคบัแก่ธุรกรรม ดงัต่อไปนี% 

(๑) ธุรกรรมเกี6ยวกบัครอบครวั 

(๒) ธุรกรรมเกี6ยวกบัมรดก 

 

มาตรา ๔  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัตํารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๓๙๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ ปัจจุบัน แม้ว่า
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดบ้ญัญตัริบัรองสถานะ
ทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื6ออิเล็กทรอนิกส์ให้เท่าเทียมกับ
ธุรกรรมที6ทําบนกระดาษและการลงลายมอืชื6อไวแ้ลว้กต็าม แต่เนื6องจากการทําธุรกรรม
บางประเภทยังไม่เหมาะสมที6จะให้กระทําได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สมควร 
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที6ยกเว้น 
มิให้นํากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ  จึงจําเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎกีานี% 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๔๐๐

พระราชกฤษฎกีา 

กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เป็นปีที6 ๖๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6 เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชั 6วคราว) พุทธศกัราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ6ง แห่งพระราชบญัญัต ิ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 
พระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี%เรยีกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดหลกัเกณฑ์
และวธิกีารในการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 

ม าต รา ๒ ๑๖  พ ระราชกฤ ษ ฎี ก า นี% ให้ ใช้บั งคับ ตั %งแ ต่ วันป ระก าศ ใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั หน่วยงานของรฐัต้อง 
จดัใหม้รีะบบเอกสารที6ทาํในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์นลกัษณะ ดงัต่อไปนี% 

(๑) เอกสารที6ทําในรปูของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสน์ั %นต้องอยู่ในรปูแบบที6เหมาะสม 
โดยสามารถแสดงหรืออ้างองิเพื6อใช้ในภายหลงัและยงัคงความครบถ้วนของข้อความ 
ในรปูแบบของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(๒) ต้องกําหนดระยะเวลาเริ6มต้นและสิ%นสุดในการยื6นเอกสารที6ทําในรูปของ
ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์โดยปกติให้ยดึถือวนัเวลาของการปฏบิตัิงานหน่วยงานของรฐันั %น
                                                                                 

๑๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที6 ๔ ก/หน้า ๑/๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๔๐๑ 

เป็นหลกั และอาจกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการพจิารณาของหน่วยงานของรฐัดว้ย
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสไ์วด้ว้ยกไ็ด ้เวน้แต่จะมกีฎหมายในเรื6องนั %นกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื6น 

(๓) ต้องกําหนดวิธีการที6ทําให้สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื6อ ประเภท 
ลกัษณะหรอืรูปแบบของลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกส ์และสามารถแสดงไดว้่าเจา้ของลายมอืชื6อ
รบัรองขอ้ความในขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(๔) ต้องกําหนดวิธีการแจ้งการตอบรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
ด้วยวธิกีารอื6นใดเพื6อเป็นหลกัฐานว่าได้มีการดําเนินการด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
ไปยงัอกีฝ่ายหนึ6งแลว้ 

 

มาตรา ๔  นอกจากที6บญัญตัิไวใ้นมาตรา ๓ ในกรณีที6หน่วยงานของรฐัจดัทํา
กระบวนการพจิารณาทางปกครองโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ระบบเอกสารที6ทําในรูปของ
ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์อ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี%ดว้ย เวน้แต่จะมกีฎหมายในเรื6องนั %นกาํหนดไว้
เป็นอย่างอื6น 

(๑) มวีธิกีารสื6อสารกบัผูย้ื6นคําขอในกรณีที6เอกสารมขีอ้บกพร่องหรอืมขีอ้ความ
ที6ผดิหลงอนัเหน็ไดช้ดัว่าเกดิจากความไม่รูห้รอืความเลนิเล่อของผูย้ื6นคาํขอ หรอืการขอ
ข้อเท็จจริงเพิ6มเติม รวมทั %งมีวิธีการแจ้งสิทธิและหน้าที6ในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองตามความจาํเป็นแก่กรณี ในกรณีที6กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งแจง้ใหคู้่กรณีทราบ 

(๒) ในกรณีมคีวามจําเป็นตามลกัษณะเฉพาะของธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์
ภาครฐัใด หน่วยงานของรฐันั %นอาจกําหนดเงื6อนไขว่าคู่กรณียินยอมตกลงและยอมรบั 
การดาํเนินการพจิารณาทางปกครองของหน่วยงานของรฐัโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 

มาตรา ๕  หน่วยงานของรฐัต้องจดัทาํแนวนโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษา
ความมั 6นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื6 อให้การดําเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนิกสก์บัหน่วยงานของรฐั หรอืโดยหน่วยงานของรฐัมคีวามมั 6นคงปลอดภยั
และเชื6อถอืได ้

แนวนโยบายและแนวปฏบิตัอิย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยเนื%อหา ดงัต่อไปนี% 
(๑) การเขา้ถงึหรอืควบคุมการใชง้านสารสนเทศ 

(๒) การจดัใหม้รีะบบสารสนเทศและระบบสาํรองของสารสนเทศซึ6งอยู่ในสภาพ
พรอ้มใชง้านและจดัทําแผนเตรยีมพรอ้มกรณีฉุกเฉินในกรณีที6ไม่สามารถดาํเนินการดว้ย
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พื6อใหส้ามารถใชง้านสารสนเทศไดต้ามปกตอิย่างต่อเนื6อง 

(๓) การตรวจสอบและประเมนิความเสี6ยงดา้นสารสนเทศอย่างสมํ6าเสมอ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๔๐๒

มาตรา ๖  ในกรณีที6มกีารรวบรวม จดัเกบ็ ใช ้หรอืเผยแพร่ขอ้มูล หรอืขอ้เทจ็จรงิ
ที6ทําให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หน่วยงานของรฐัจัดทํา
แนวนโยบายและแนวปฏบิตักิารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ย 

 

มาตรา ๗  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖  
ให้หน่วยงานของรฐัจดัทําเป็นประกาศ และต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
หรอืหน่วยงานที6คณะกรรมการมอบหมาย จงึมผีลใชบ้งัคบัได ้

หน่วยงานของรฐัต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที6ได้แสดงไว ้ 
และให้จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที6กําหนดไว ้
อย่างสมํ6าเสมอ 

 

มาตรา ๘  ให้คณะกรรมการหรอืหน่วยงานที6คณะกรรมการมอบหมายจดัทํา
แนวนโยบายและแนวปฏบิตัหิรอืการอื6นอนัเกี6ยวกบัการดาํเนินการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
ไว้เป็นตัวอย่างเบื%องต้นสําหรบัการดําเนินการของหน่วยงานของรฐัในการปฏิบตัิตาม 
พระราชกฤษฎีกานี% และหากหน่วยงานของรฐัแห่งใดมีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ที6แตกต่างเป็นการเฉพาะแล้ว หน่วยงานของรัฐแห่งนั %นอาจเพิ6มเติมรายละเอียด 
การปฏบิตังิานตามกฎหมายที6แตกต่างนั %นไดโ้ดยออกเป็นระเบยีบ  ทั %งนี% โดยใหค้าํนึงถงึ
ความถูกตอ้งครบถ้วน ความน่าเชื6อถอื สภาพความพรอ้มใชง้าน และความมั 6นคงปลอดภยั
ของระบบและขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

 

มาตรา ๙  การทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ตามพระราชกฤษฎีกานี%ไม่มีผลเป็นการยกเว้นกฎหมายหรือหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6กฎหมายในเรื6องนั %นกําหนดไว้เพื6 อการอนุญาต อนุมัติ การให้ความเห็นชอบ  
หรอืการวนิิจฉยั 

 

มาตรา ๑๐  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สรุยุทธ ์ จุลานนท ์

นายกรฐัมนตร ี
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 ๔๐๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี% คอื เนื6องจากประเทศไทย
ได้เริ6มเขา้สู่ยุคสงัคมสารสนเทศ ซึ6งมกีารทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐัมากขึ%น 
สมควรสนับสนุนให้หน่วยงานของรฐัมีระบบการบริการของตนโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื6อใหส้ามารถบรกิารประชาชนไดอ้ย่างทั 6วถงึ สะดวก และรวดเรว็ 
อันเป็นการเพิ6มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานของรัฐ พร้อมกับให้
หน่วยงานของรัฐสามารถพัฒนาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐภายใต้
มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และสร้างความเชื6อมั 6นของประชาชนต่อการ
ดําเนินกจิกรรมของรฐัด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบกบัมาตรา ๓๕ วรรคหนึ6ง 
แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ บญัญัติว่า คําขอ 
การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั 6งทางปกครอง การชําระเงิน การประกาศหรือ 
การดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ  
ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที6กําหนดโดย 
พระราชกฤษฎีกาแล้วให้ถือว่ามผีลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดยีวกบัการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที6กฎหมายในเรื6องนั %นกําหนด  จึงจําเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎกีานี% 
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 ๔๐๔

พระราชกฤษฎกีา 

ว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๑๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที6 ๖๓ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ6 ง มาตรา ๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๓๔ วรรคสอง  
แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ อนัเป็นกฎหมาย 
ที6มบีทบญัญตับิางประการเกี6ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ6งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกบัมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้กระทําได ้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 
พระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎกีานี%เรยีกว่า “พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูล
ธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

มาตรา ๒๑๗  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บงัคบัเมื6อพ้นกําหนดหนึ6งร้อยยี6สบิวนั 
นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“การชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า การโอนสทิธกิารถอืครองเงนิ

หรอืการโอนสทิธกิารถอนเงนิ หรอืหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผู้ใช้บรกิารที6เปิดไว้กบั 
ผูใ้หบ้รกิารดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ั %งหมดหรอืบางสว่น 

“บตัรอเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า บตัรอเิลก็ทรอนิกสต์ามประมวลกฎหมายอาญา 

                                                                                 
๑๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที6 ๙๙ ก/หน้า ๑/๑๖ กนัยายน ๒๕๕๑ 
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 ๔๐๕

“บัตรเครดิต” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที6ผู้ให้บริการออกให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิารเพื6อใชช้ําระค่าสนิคา้ ค่าบรกิาร หรอืค่าอื6นใด แทนการชําระด้วยเงนิสด หรอื
เพื6อใช้เบิก ถอน โอน หรอืทําธุรกรรมอื6นใดที6เกี6ยวกบัเงิน และผู้ให้บริการจะเรียกให้
ผูใ้ชบ้รกิารชาํระเงนิในภายหลงั 

“บัตรเดบิต” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที6ผู้ให้บริการออกให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิารเพื6อใชช้ําระค่าสนิคา้ ค่าบรกิาร หรอืค่าอื6นใด แทนการชําระด้วยเงนิสด หรอื
เพื6อใชเ้บกิ ถอน โอน หรอืทาํธุรกรรมอื6นใดที6เกี6ยวกบัเงนิ ตามมลูค่าของเงนิที6ผูใ้ชบ้รกิาร
ไดฝ้ากไวก้บัผูใ้หบ้รกิาร 

“เงนิอเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า บตัรอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ผูใ้หบ้รกิารออกใหแ้ก่
ผู้ใช้บริการซึ6งจะระบุชื6อหรอืไม่ก็ตาม โดยมีการชําระเงนิให้แก่ผู้ให้บรกิารไว้ล่วงหน้า  
เพื6อนําไปใช้ชําระค่าสนิค้า ค่าบรกิาร หรอืค่าอื6นใดแทนการชําระด้วยเงนิสด และได้ม ี
การบนัทกึมลูค่าหรอืจาํนวนเงนิที6ชาํระไวล่้วงหน้า 

“อดีซี”ี (Electronic Data Capture : EDC) หมายความว่า อุปกรณ์หรอืเครื6องมอื
สําหรับการรับส่งข้อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต บัตรเดบิต  
เงนิอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืบตัรอเิลก็ทรอนิกสอ์ื6นใด ไปยงัผูใ้หบ้รกิารซึ6งออกบตัร 

“เครือข่ายอีดีซี” (EDC Network) หมายความว่า เครือข่ายรบัส่งข้อมูลอีดีซ ี
ที6มศีนูยก์ลางหรอืจุดเชื6อมต่อการรบัสง่ขอ้มลูระหว่างผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ย 

“เครือข่ายบัตรเครดิต” หมายความว่า เครือข่ายการให้บริการรบัส่งข้อมูล 
การชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ากบตัรเครดติของผูถ้อืบตัรไปยงัผูใ้หบ้รกิารซึ6งออกบตัร
เช่นว่านั %น เพื6ออนุมตัิการใช้บตัรในการทํารายการแต่ละรายการ หรอืรบัส่งขอ้มูลเรยีก
เกบ็เงนิอนัเกดิจากการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนการหกัทอนบญัชรีะหว่างกนั 

“บริการสวิตช์ชิ6งในการชําระเงิน” (Transaction Switching) หมายความว่า 
บรกิารเป็นศูนย์กลางหรอืจุดเชื6อมต่อรบัส่งข้อมูลรายการชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์
ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารตามที6ตกลงกนั 

“บรกิารรบัชําระเงนิแทน” หมายความว่า บรกิารรบัชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์
แทนเจา้หนี% 

“บรกิารหกับญัช”ี (Clearing) หมายความว่า บรกิารรบัสง่ ตรวจสอบ และยนืยนั
ขอ้มลูตามคําสั 6งการชาํระเงนิสาํหรบันําไปคาํนวณหายอดเงนิแสดงความเป็นเจา้หนี% หรอื
ลูกหนี%ของผู้ใช้บรกิารเพื6อใช้ขอ้มูลดงักล่าวไปทําการชําระดุลระหว่างเจ้าหนี%และลูกหนี%  
ทั %งนี% รวมถงึการจดัการเพื6อใหก้ระบวนการชาํระดุลสาํเรจ็ลุล่วงดว้ย 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๔๐๖

“บริการชําระดุล” (Settlement) หมายความว่า บริการระบบการชําระเงิน 
ที6ตกลงกนัไว้ล่วงหน้าระหว่างผู้ใช้บรกิารกบัผู้ให้บริการเพื6อให้ผู้ให้บริการปรบัฐานะ 
ความเป็นเจา้หนี% หรอืลกูหนี%ของผูใ้ชบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารจะทาํการหกับญัชเีงนิฝากของ
ผู้ใช้บรกิารซึ6งมฐีานะเป็นลูกหนี% หรอืรบัชําระหนี%โดยวธิอีื6นใดตามที6ตกลงกนั แล้วปรบั
บญัชเีงนิฝากของผูใ้ชบ้รกิารซึ6งมฐีานะเป็นเจา้หนี% หรอืชําระเงนิดว้ยวธิอีื6นใด เพื6อใหห้นี%
ดงักล่าวระงบัไป 

“ผู้ ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามที6กาํหนดไวใ้นบญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีานี% 

“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

“ผูว้่าการ” หมายความว่า ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

“พนักงานเจ้าหน้าที6” หมายความว่า ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ 
ผูซ้ึ6งผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั %งใหป้ฏบิตักิารตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔  ให ้ธปท. เป็นผูร้บัผดิชอบในการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกานี%ไม่ใช้บังคับกับการให้บริการการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี6 ธปท. เป็นผูใ้หบ้รกิาร 

 

มาตรา ๖  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

หมวด ๑ 

การประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

มาตรา ๗  ธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ดที6ผู้ใหบ้รกิารจะต้อง
แจง้ใหท้ราบ ขึ%นทะเบยีน หรอืไดร้บัใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามบญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีานี% 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และแบบการแจง้ให้ทราบ การขึ%นทะเบยีน และการขอรบั
ใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามที6คณะกรรมการประกาศกาํหนด 
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 ๔๐๗

มาตรา ๘  ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี ก จะเป็นบุคคลธรรมดา 
หรอืนิตบิุคคลตามมาตรา ๙ (๒) กไ็ด ้

ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บรกิารตามบญัชี ข หรอืบญัช ีค ต้องเป็นนิติบุคคลตาม
มาตรา ๙ (๒) 

 

มาตรา ๙  ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี% 

(๑) บุคคลธรรมดา 

(ก) มอีายุไม่ตํ6ากว่ายี6สบิปีบรบิรูณ์ 

(ข) มภีูมลิาํเนาหรอืถิ6นที6อยู่ในราชอาณาจกัร 

(ค) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 
เคยเป็นบุคคลลม้ละลายและยงัไม่พน้กาํหนดสองปีนับแต่วนัที6มคีาํสั 6งยกเลกิการลม้ละลาย
หรอืปลดจากลม้ละลาย 

(ง) ไม่เป็นบุคคลวกิลจรติ คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(จ) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที6สุดให้จําคุกในความผิด
เกี6ยวกบัการปลอมและการแปลง ลกัทรพัย ์วิ6งราวทรพัย ์กรรโชก รดีเอาทรพัย ์ชงิทรพัย ์
ปลน้ทรพัย ์ฉ้อโกง โกงเจา้หนี% ยกัยอก หรอืรบัของโจร หรอืความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร์
ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี6ยวกบัคอมพวิเตอร ์

(ฉ) ไม่เคยถูกสั 6งหา้มประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์
และยงัไม่พน้กาํหนดหา้ปีนบัถงึวนัแจง้ใหท้ราบ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการหรอืผูซ้ึ6งมอีํานาจจดัการของนิตบิุคคลที6เคยถูกสั 6งหา้ม
ประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืเพกิถอนใบอนุญาตและยงัไม่พน้
กาํหนดหา้ปีนบัถงึวนัแจง้ใหท้ราบ วนัขอขึ%นทะเบยีน หรอืวนัขอรบัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

(๒) นิตบิุคคล 

(ก) เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
บริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดั และมีวตัถุประสงค์เกี6ยวกับการประกอบธุรกิจ
บรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามที6กําหนดไวใ้นบญัชที้ายพระราชกฤษฎีกานี%  
ในการนี% คณะกรรมการจะประกาศกําหนดจํานวนทุนจดทะเบียนซึ6งชําระแล้วด้วยก็ได ้ 
ทั %งนี%  ในกรณีผู้ที6ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี ค ต้องมิใช่นิติบุคคลประเภท 
หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน หรอืหา้งหุน้สว่นจาํกดั 
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 ๔๐๘

(ข) กรรมการหรอืผู้ซึ6งมีอํานาจจดัการของนิติบุคคลต้องมคุีณสมบตัิและ 
ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (๑) 

(ค) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพกัใชใ้บอนุญาต 

(ง) ไม่เคยถูกสั 6งหา้มประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์
หรอืเพกิถอนใบอนุญาตและยงัไม่พน้กาํหนดหา้ปีนับถงึวนัแจง้ใหท้ราบ วนัยื6นขอจดทะเบยีน 
หรอืวนัขอรบัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

คณะกรรมการอาจออกประกาศกาํหนดคุณสมบตัหิรอืลกัษณะต้องหา้มประการอื6น
ของผูใ้หบ้รกิารแต่ละบญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีานี%เพิ6มเตมิตามความเหมาะสมอกีกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๐  ผูป้ระสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้รกิารใหย้ื6นแบบการแจง้ใหท้ราบ แบบการขอ
ขึ%นทะเบยีน หรอืแบบการขอรบัใบอนุญาต แล้วแต่กรณี พรอ้มด้วยเอกสารที6มรีายการ 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก ไดแ้ก่ 

(ก) แผนฉุกเฉินหรือระบบให้บริการสํารองเพื6อให้สามารถให้บริการได ้
อย่างต่อเนื6อง 

(ข) นโยบายและมาตรการการรกัษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ซึ6งอย่างน้อยตอ้งมมีาตรฐานตามที6 ธปท. ประกาศกาํหนด 

(๒) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข และบญัช ีค ไดแ้ก่ 

(ก) เอกสารตาม (๑) 

(ข) นโยบายและแผนการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(ค) แผนปฏบิตักิารเตรยีมการรองรบัการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(ง) ระบบบรหิารและจดัการความเสี6ยง 

(จ) ระบบการควบคุมภายใน 

(ฉ) ผลการศึกษาความเป็นไปได้และประเมินความเสี6ยงในการให้บรกิาร 
รวมทั %งแผนฉุกเฉินรองรบักรณีเกดิปัญหา 

เพื6อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารแต่ละบญัช ีธปท. 
จะประกาศกาํหนดใหย้ื6นเอกสารที6มรีายการเพิ6มเตมิจากที6กาํหนดไวต้ามวรรคหนึ6งกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๑  ให้ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บรกิารตามบญัช ีก หรอืบญัช ีข ยื6นแบบ
การแจง้ใหท้ราบหรอืแบบการขอขึ%นทะเบยีน แลว้แต่กรณี พรอ้มทั %งเอกสารตามมาตรา ๑๐ 
ต่อผู้ว่าการหรอืพนักงานเจ้าหน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมาย และหากปรากฏว่าผู้ประสงค ์
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 ๔๐๙

จะเป็นผู้ให้บริการนั %นยื6นเอกสารครบถ้วนรวมทั %งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ วรรคสอง แล้ว ให้ออกใบรบัแจ้งหรือ 
ใบรบัการขึ%นทะเบยีนให ้แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที6ตรวจสอบภายหลงัพบว่าผู้ให้บรกิารตามบญัชี ก หรอืบญัชี ข ผู้ใด 
ยื6นเอกสารหรอืหลกัฐานใดไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน หรอืมกีรณีที6มไิดป้ฏบิตัใิหถู้กต้อง
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที6คณะกรรมการประกาศกําหนด หรอืขาดคุณสมบัติ หรือ 
มีลักษณะต้องห้าม ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมายแจ้งให ้
ผูใ้หบ้รกิารนั %นทราบ เพื6อดําเนินการแก้ไขใหถู้กต้อง หรอืครบถ้วน แลว้แต่กรณี ภายใน
เจด็วนันบัแต่วนัที6ไดร้บัคาํสั 6ง 

ในกรณีที6ผู้ให้บรกิารนั %นไม่ปฏิบตัิตามคําสั 6ง หรือไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลา 
ที6กําหนดไวต้ามวรรคสอง ใหผู้ว้่าการหรอืพนักงานเจา้หน้าที6ที6ผูว้่าการมอบหมายรายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคสี6 แห่งพระราชบญัญัต ิ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้คณะกรรมการมีอํานาจสั 6งให ้
ผูใ้หบ้รกิารนั %นดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง หรอืเหมาะสมกไ็ด ้

ในกรณีที6ตรวจสอบภายหลงัพบว่าผู้ให้บรกิารตามบญัชี ก หรอืบญัชี ข ผู้ใด 
ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหา้มซึ6งไม่อาจจะแกไ้ขได ้ใหค้ณะกรรมการมคีําสั 6งหา้ม 
ผู้ให้บรกิารนั %นประกอบธุรกิจตามที6ได้แจ้งหรือขึ%นทะเบียน และเพิกถอนการแจ้งหรือ 
การขึ%นทะเบยีนของผูใ้หบ้รกิารนั %น แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที6ผูป้ระสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีค ไดย้ื6นแบบการขอ
ใบอนุญาตพรอ้มทั %งเอกสารตามมาตรา ๑๐ (๒) แลว้ ใหผู้ว้่าการหรอืพนักงานเจา้หน้าที6 
ที6ผูว้่าการมอบหมายตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของเอกสารตามมาตรา ๑๐ และ
การดําเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ 
วรรคสอง ในกรณีที6พบว่าเอกสารหรอืหลกัฐานใดไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืยงัมไิด้
ปฏบิตัใิหถู้กต้องตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที6คณะกรรมการประกาศกําหนด ใหผู้ว้่าการ
หรอืพนักงานเจ้าหน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมายแจ้งให้ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บรกิารทราบ  
เพื6อดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง หรอืครบถว้นก่อนเสนอคณะกรรมการเพื6อออกใบอนุญาต 

ในกรณีที6ปรากฏว่าผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี ค ยื6นเอกสาร
ครบถ้วนและถูกต้องและปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที6คณะกรรมการประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรอืได้ดําเนินการแกไ้ขให้ถูกต้องหรอืครบถ้วนตามที6
ผูว้่าการหรอืพนักงานเจา้หน้าที6ที6ผูว้่าการมอบหมายมคีําสั 6งตามวรรคหนึ6งแลว้ ใหผู้ว้่าการ
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 ๔๑๐ 

หรือพนักงานเจ้าหน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมายเสนอคณะกรรมการเพื6 อพิจารณา 
ออกใบอนุญาตต่อไป 

 

มาตรา ๑๓  เพื6อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให้บรกิารของผู้ให้บรกิาร 
แต่ละราย คณะกรรมการอาจกําหนดข้อปฏิบัติในการให้บริการของผู้ให้บริการตาม 
บัญชี ก หรือบัญชี ข หรือจะกําหนดเงื6อนไขในการให้บริการไว้ในใบอนุญาตของ 
ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีค กไ็ด ้

ขอ้ปฏบิตัแิละเงื6อนไขตามวรรคหนึ6งต้องไม่เป็นภาระหรอือุปสรรคเกนิสมควร 
ในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร 

 

มาตรา ๑๔  ใบอนุญาตของผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีค มอีายุสบิปี 

ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีค อาจยื6นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาเกา้สบิวนั
แต่ไม่น้อยกว่าหกสบิวนัก่อนวนัที6ใบอนุญาตนั %นสิ%นอายุ โดยยื6นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อผูว้่าการหรอืพนกังานเจา้หน้าที6ที6ผูว้่าการมอบหมาย พรอ้มทั %งเอกสารที6แสดงหลกัฐาน
การไดร้บัใบอนุญาตเดมิ 

ให้คณะกรรมการพจิารณาการต่ออายุใบอนุญาตหรอืการไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวนันับแต่วนัที6ได้รบัคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง  
โดยแจง้เป็นหนงัสอืใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารซึ6งยื6นคาํขอต่ออายุใบอนุญาต 

ในกรณีที6คณะกรรมการแจ้งการไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง และ
ใบอนุญาตเดมิยงัไม่สิ%นอายุ ใหผู้ใ้หบ้รกิารนั %นยงัคงใหบ้รกิารตามใบอนุญาตเดมิไดต่้อไป
จนกว่าใบอนุญาตสิ%นอายุ  ในการนี% คณะกรรมการจะสั 6งให้ผู้ให้บรกิารต้องปฏิบตัิการ 
อย่างหนึ6งอย่างใดเพื6อคุม้ครองประโยชน์ของผูใ้ชบ้รกิารดว้ยกไ็ด ้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบในการขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที6
คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 

มาตรา ๑๕  ในกรณีที6ใบรับแจ้ง ใบรับขึ%นทะเบียน หรือใบอนุญาตเป็น 
ผู้ให้บริการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ให้ผู้ให้บริการยื6น 
คําขอรับใบแทนต่อผู้ว่าการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมาย  ทั %งนี%  
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแบบที6คณะกรรมการประกาศกาํหนด 
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 ๔๑๑

หมวด ๒ 

การควบคุมดแูลการประกอบธุรกจิบรกิาร 

การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

มาตรา ๑๖  ใหค้ณะกรรมการมอีํานาจประกาศกําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื6อนไขการใหบ้รกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามความจําเป็นและเหมาะสมกบั
ประเภทธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ต่ละบญัช ีโดยอาจประกอบดว้ยเรื6อง 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) การเกบ็รกัษาและการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร 

(๒) การตรวจสอบและรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบการให้บริการ 
ที6น่าเชื6อถอือย่างสมํ6าเสมอ 

(๓) การปฏบิตัิตามแผน นโยบาย มาตรการและระบบต่าง ๆ ที6ผู้ใหบ้รกิารยื6น
ตามมาตรา ๑๐ แลว้แต่กรณี 

(๔) การกาํหนดค่าธรรมเนียมในการใหบ้รกิารอย่างชดัเจน 

(๕) การรบัคําร้องเมื6อมีการร้องเรียน หรือมีข้อโต้แย้งจากผู้ใช้บริการ และ 
การดาํเนินการ รวมทั %งกรอบเวลาเพื6อหาขอ้ยุต ิ

(๖) การจดัทาํบญัชแีละรายงานการปฏบิตักิาร 

(๗) การสง่งบการเงนิและผลการดาํเนินงานต่อ ธปท. 
(๘) เรื6องอื6น ๆ ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ 

การใหบ้รกิารแต่ละประเภท 

 

มาตรา ๑๗  เพื6อประโยชน์ในการควบคุมดแูลการประกอบธุรกจิของผูใ้หบ้รกิาร
แต่ละประเภท ธปท. จะกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื6อนไขการให้บรกิารเพิ6มเติม 
ที6จาํเป็นใหเ้กดิความเรยีบรอ้ย ในเรื6องดงัต่อไปนี%กไ็ด ้

(๑) การออกหลกัฐานการชาํระเงนิ 

(๒) การเกบ็รกัษาเงนิที6จะตอ้งสง่มอบ 

(๓) การกําหนดผลสิ%นสุดของการโอนเงินซึ6งผู้ร ับสามารถใช้เงินได้ทันท ี
โดยปราศจากเงื6อนไข 

(๔) การดาํเนินการเพื6อรกัษาสถานภาพทางการเงนิของผูใ้หบ้รกิาร หรอื 

(๕) การจดัใหม้ผีูต้รวจสอบอสิระทางดา้นความมั 6นคงปลอดภยั 

ผูต้รวจสอบอสิระทางดา้นความมั 6นคงปลอดภยัตาม (๕) ใหเ้ป็นไปตามรายชื6อ 
ที6คณะกรรมการประกาศกาํหนด 
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 ๔๑๒

มาตรา ๑๘  ให้ผู้ให้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค ต้องปฏิบัติในเรื6อง 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ในกรณีที6เกิดปัญหา หรือความบกพร่องในการให้บริการการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้จง้ ธปท. ทราบโดยเรว็ 

(๒) จดัทําขอ้มูลและรายละเอยีดเกี6ยวกบัการใหบ้รกิารตามพระราชกฤษฎกีานี%
ไว้ให้พร้อมที6พนักงานเจ้าหน้าที6จะเข้าตรวจสอบได้ รวมทั %งอํานวยความสะดวกแก่
พนกังานเจา้หน้าที6ในการเขา้ตรวจสอบการปฏบิตัติามพระราชกฤษฎกีานี% 

(๓) ในกรณีที6มีการเปลี6ยนแปลงกรรมการ หรือผู้ซึ6งมีอํานาจจัดการของ 
นิติบุคคล ให้แจ้งให้ ธปท. ทราบ โดยบุคคลดงักล่าวต้องมคุีณสมบตัิและไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา ๙ (๒) (ข) ในวนัที6แจง้การเปลี6ยนแปลงนั %น 

 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที6ผู้ ให้บริการรายใดประสงค์จะเลิกการให้บริการ  
ให้ผู้ให้บริการรายนั %นแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวนัเลิก 
การใหบ้รกิาร และใหส้ง่คนืใบรบัแจง้ ใบขึ%นทะเบยีน หรอืใบอนุญาต แลว้แต่กรณี ภายใน
สบิห้าวนันับแต่วนัเลกิการให้บรกิารด้วย  ทั %งนี% หากผู้ประสงค์จะเลกิการให้บรกิารนั %น 
เป็นผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข หรอืบญัช ีค ให ้ธปท. ประกาศใหท้ราบโดยทั 6วกนั 

ให ้ธปท. มอีาํนาจสั 6งใหผู้ใ้หบ้รกิารที6ประสงคจ์ะเลกิการใหบ้รกิารตามวรรคหนึ6ง
ตอ้งปฏบิตัอิย่างหนึ6งอย่างใดเพื6อคุม้ครองประโยชน์ของผูใ้ชบ้รกิารก่อนเลกิการใหบ้รกิาร
กไ็ด ้

ในกรณีที6 ธปท. ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ6งแล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการ
ทราบโดยเรว็ 

 

มาตรา ๒๐  เพื6อประโยชน์ในการปฏบิตัิการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีานี% 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที6มีอํานาจเรียกให้ผู้ให้บริการมาให้ข้อมูล หรือส่งเอกสารใด ๆ  
ในการควบคุมดแูลการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที6ผู้ให้บรกิารรายใดไม่ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ที6กําหนดไว ้
ในประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรอืพระราชกฤษฎีกานี% ให้ ธปท.  
มอีาํนาจสั 6งใหแ้กไ้ขหรอืใหป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที6กาํหนดได ้
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 ๔๑๓

หมวด ๓ 

การหา้มประกอบธุรกจิ การพกัใช ้และเพกิถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที6ผู้ให้บรกิารตามบัญชี ก หรือบญัชี ข ผู้ใดฝ่าฝืน หรือ 
ไม่ปฏบิตัิตามประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรอืพระราชกฤษฎีกานี%  
ให้ผู้ว่าการหรอืพนักงานเจ้าหน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมายรายงานต่อคณะกรรมการเพื6อ
ดาํเนินการตามบทบญัญตัใินมาตรา ๓๓ วรรคสี6 วรรคหา้ และวรรคหก แห่งพระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเรว็ 

 

มาตรา ๒๓  ในกรณีที6ผู้ให้บรกิารตามบญัช ีค ผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ ์
ที6กําหนดไวใ้นประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรอืพระราชกฤษฎีกานี% 
จนเป็นเหตุให้เชื6อได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ 
หรอืไม่ปฏบิตัติามคําสั 6งของ ธปท. ที6ส ั 6งใหแ้ก้ไขใหถู้กต้องตามมาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ วรรคสี6 แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และจะสั 6งพกัใช้ใบอนุญาตได้จนกว่าผู้ให้บรกิารผู้นั %น 
จะดาํเนินการใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที6คณะกรรมการกาํหนดดว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๒๔  ให้คณะกรรมการมอีํานาจสั 6งเพกิถอนใบอนุญาตของผู้ให้บรกิาร
ตามบญัชี ค เมื6อปรากฏว่าผู้ให้บรกิารตามบัญชี ค นั %น กระทําการอย่างหนึ6งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) กระทําการตามที6บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔ วรรคห้า แห่งพระราชบญัญัต ิ
ว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๒) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 

(๓) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที6กําหนดไว้ในประกาศของ ธปท. ประกาศ 
ของคณะกรรมการ หรอืพระราชกฤษฎกีานี% หรอืกระทําความผดิตามมาตรา ๒๑ ซํ%าอกี 
จนเป็นเหตุให้เชื6อได้ว่าอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบการชําระเงินโดยรวม 
ของประเทศ 
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 ๔๑๔

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๕  ผู้ซึ6งประกอบธุรกิจบริการการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
พระราชกฤษฎีกานี%ในวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคับ ให้ยังคงดําเนินการต่อไปได ้
เป็นระยะเวลาหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%ใชบ้งัคบั 

ในกรณีที6ผูใ้หบ้รกิารตามวรรคหนึ6งประสงคจ์ะประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามพระราชกฤษฎกีานี%ต่อไปภายหลงัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ6ง 
ใหผู้ใ้หบ้รกิารนั %นแจง้ใหท้ราบ ขอขึ%นทะเบยีน หรอืขอรบัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี ภายใน
ระยะเวลาเกา้สบิวนัแต่ไม่น้อยกว่าหกสบิวนัก่อนครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ6ง 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

สมคัร  สนุทรเวช 

นายกรฐัมนตร ี
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 ๔๑๕

บญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีา 

ว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.๒๕๕๑ 

   
 

บญัช ีก 

ธุรกจิบรกิารที6ตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อนใหบ้รกิาร 

การให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใช้ซื%อสนิค้าหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่างตาม
รายการที6กําหนดไวล่้วงหน้า จากผูใ้หบ้รกิารเพยีงรายเดยีว  ทั %งนี% เวน้แต่การให้บรกิาร
เงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใช้จํากดัเพื6ออํานวยความสะดวกแก่ผูบ้รโิภคโดยมไิด้แสวงหากําไร
จากการออกบตัร ตามที6 ธปท. ประกาศกาํหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

 

บญัช ีข 

ธุรกจิบรกิารที6ตอ้งขอขึ%นทะเบยีนก่อนใหบ้รกิาร 

(๑) การใหบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเครดติ 

(๒) การใหบ้รกิารเครอืขา่ยอดีซี ี

(๓) การใหบ้รกิารสวติชช์ิ6งในการชาํระเงนิระบบหนึ6งระบบใด 

(๔) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใชซ้ื%อสนิคา้ และหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่าง
ตามรายการที6กําหนดไวล่้วงหน้า จากผูใ้หบ้รกิารหลายราย ณ สถานที6ที6อยู่ภายใต้ระบบ
การจดัจาํหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั 

 

บญัช ีค 

ธุรกจิบรกิารที6ตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนใหบ้รกิาร 

(๑) การใหบ้รกิารหกับญัช ี

(๒) การใหบ้รกิารชาํระดุล 

(๓) การให้บรกิารชําระเงนิทางอเิล็กทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ6งอย่างใด
หรอืผ่านทางเครอืขา่ย 

(๔) การใหบ้รกิารสวติชช์ิ6งในการชาํระเงนิหลายระบบ 

(๕) การใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิแทน 

(๖) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใชซ้ื%อสนิคา้ และหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่าง
ตามรายการที6กําหนดไว้ล่วงหน้า จากผู้ให้บรกิารหลายราย โดยไม่จํากดัสถานที6และ 
ไม่อยู่ภายใตร้ะบบการจดัจาํหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั 
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 ๔๑๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี% คือ โดยที6ปัจจุบัน
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสม์คีวามกา้วหน้ามากขึ%น ซึ6งธุรกจิบรกิารเกี6ยวกบัการชําระเงนิ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจที6ต้องใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที6มีความซับซ้อนและ
หลากหลาย และเป็นธุรกจิที6มมีูลค่าโดยรวมทางเศรษฐกจิค่อนขา้งสงูและมกีารขยายตวั
เพิ6มขึ%นอย่างรวดเรว็  นอกจากนี% ผู้ให้บรกิารในธุรกิจการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส ์
ในขณะนี%มไิดม้เีพยีงสถาบนัการเงนิเท่านั %นแต่ยงัรวมถึงผู้ใหบ้รกิารที6มไิดม้กีฎหมายใด
ควบคุมดูแล จึงอาจส่งผลกระทบต่อความมั 6นคงทางการเงินและการพาณิชย ์ 
ความน่าเชื6อถอืและยอมรบัในระบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์และอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อสาธารณชน ประกอบกบัเพื6อบูรณาการกฎหมายที6เกี6ยวขอ้งกบัธุรกจิบรกิารเกี6ยวกบั
การชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ห้เป็นฉบบัเดยีวกนั อนัจะช่วยก่อให้เกดิประสทิธภิาพ 
ในการควบคุมดูแลและเป็นมาตรการสําคญัประการหนึ6งในการส่งเสรมิการใช้บริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ%นและเป็นการเพิ6มศักยภาพในการแข่งขันของ 
ภาคธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารภาครฐั  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 
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 ๔๑๗ 

พระราชกฤษฎกีา 

ว่าดว้ยวธิกีารแบบปลอดภยัในการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เป็นปีที6 ๖๕ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6 เป็นการสมควรกําหนดวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
อนัเป็นกฎหมายที6มบีทบญัญตับิางประการเกี6ยวกบัการจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล 
ซึ6งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้
กระทําได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ใหต้ราพระราชกฤษฎกีาขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี% เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการ 
แบบปลอดภยัในการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

มาตรา ๒๑๘  พระราชกฤษฎกีานี%ใหใ้ชบ้งัคบัเมื6อพน้กําหนดหนึ6งรอ้ยแปดสบิวนั
นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“วธิกีารแบบปลอดภยั” หมายความว่า วธิกีารแบบปลอดภยัในการทําธุรกรรม

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

“ทรพัยส์นิสารสนเทศ” หมายความว่า 

(๑) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร ์
และระบบสารสนเทศ 

                                                                                 
๑๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที6 ๕๓ ก/หน้า ๑๓/๓ กนัยายน ๒๕๕๓ 
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 ๔๑๘

(๒) ตัวเครื6องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื6องบันทึกข้อมูล  
และอุปกรณ์อื6นใด 

(๓) ขอ้มลูสารสนเทศ ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์และขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

“ความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ” (information security) หมายความว่า 
การป้องกนัทรพัยส์นิสารสนเทศจากการเขา้ถงึ ใช ้เปิดเผย ขดัขวาง เปลี6ยนแปลงแกไ้ข 
ทาํใหส้ญูหาย ทาํใหเ้สยีหาย ถูกทาํลาย หรอืล่วงรูโ้ดยมชิอบ 

“ความมั 6นคงปลอดภยัดา้นบรหิารจดัการ” (administrative security) หมายความว่า 
การกระทําในระดบับรหิารโดยการจดัใหม้นีโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑ ์หรอืกระบวนการ
ใด ๆ เพื6อนํามาใชใ้นกระบวนการคดัเลอืก การพฒันา การนําไปใช ้หรอืการบํารุงรกัษา
ทรพัยส์นิสารสนเทศใหม้คีวามมั 6นคงปลอดภยั 

“ความมั 6นคงปลอดภัยด้านกายภาพ” (physical security) หมายความว่า  
การจดัใหม้นีโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑ ์หรอืกระบวนการใด ๆ เพื6อนํามาใชใ้นการป้องกนั
ทรัพย์สินสารสนเทศ สิ6งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินอื6นใดจากการคุกคามของบุคคล  
ภยัธรรมชาต ิอุบตัภิยั หรอืภยัทางกายภาพอื6น 

“การรกัษาความลบั” (confidentiality) หมายความว่า การรกัษาหรือสงวนไว้
เพื6อป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร ์
ระบบสารสนเทศ ขอ้มูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรอืข้อมูลคอมพิวเตอร์จาก 
การเขา้ถงึ ใช ้หรอืเปิดเผยโดยบุคคลซึ6งไม่ไดร้บัอนุญาต 

“การรกัษาความครบถ้วน” (integrity) หมายความว่า การดําเนินการเพื6อให้
ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
ขณะที6มกีารใช้งาน ประมวลผล โอน หรอืเกบ็รกัษา เพื6อมใิห้มีการเปลี6ยนแปลงแก้ไข  
ทาํใหส้ญูหาย ทาํใหเ้สยีหาย หรอืถูกทาํลายโดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรอืโดยมชิอบ 

“การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน” (availability) หมายความว่า การจัดทําให้
ทรพัยส์นิสารสนเทศสามารถทาํงาน เขา้ถงึ หรอืใชง้านไดใ้นเวลาที6ตอ้งการ 

“โครงสรา้งพื%นฐานสําคญัของประเทศ” (critical infrastructure) หมายความว่า 
บรรดาหน่วยงาน หรอืองค์กร หรอืส่วนงานหนึ6งส่วนงานใดของหน่วยงานหรอืองค์กร  
ซึ6งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือองค์กร หรอืส่วนงานของหน่วยงาน 
หรอืองคก์รนั %น มผีลเกี6ยวเนื6องสาํคญัต่อความมั 6นคงหรอืความสงบเรยีบรอ้ยของประเทศ 
หรอืต่อสาธารณชน 
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 ๔๑๙

มาตรา ๔  วธิกีารแบบปลอดภยัมสีามระดบั ดงัต่อไปนี% 
(๑) ระดบัเคร่งครดั 

(๒) ระดบักลาง 

(๓) ระดบัพื%นฐาน 

 

มาตรา ๕  วิธีการแบบปลอดภัยตามมาตรา ๔ ให้ใช้สําหรบัการทําธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ดงัต่อไปนี% 

(๑) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ6งมีผลกระทบต่อความมั 6นคงหรอืความสงบ
เรยีบรอ้ยของประเทศ หรอืต่อสาธารณชน 

(๒) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงาน 
ของหน่วยงาน หรอืองคก์รที6ถอืเป็นโครงสรา้งพื%นฐานสาํคญัของประเทศ 

 

มาตรา ๖  ใหค้ณะกรรมการประกาศกําหนดประเภทของธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอืหลกัเกณฑก์ารประเมนิระดบัผลกระทบของธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามมาตรา ๕ (๑) 
ซึ6งต้องกระทําตามวธิกีารแบบปลอดภยัในระดบัเคร่งครดั ระดบักลาง หรอืระดบัพื%นฐาน 
แล้วแต่กรณี  ทั %งนี% โดยให้คํานึงถึงระดบัความเสี6ยงต่อความมั 6นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ผลกระทบต่อมูลค่าและความเสียหายที6ผู้ใช้บริการอาจได้รับ รวมทั %ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ใหค้ณะกรรมการประกาศกําหนดรายชื6อหรอืประเภทของหน่วยงานหรอืองคก์ร 
หรอืสว่นงานของหน่วยงานหรอืองคก์รที6ถอืเป็นโครงสรา้งพื%นฐานสาํคญัของประเทศตาม
มาตรา ๕ (๒) ซึ6งต้องกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครดั ระดบักลาง  
หรอืระดบัพื%นฐาน แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๗  วธิีการแบบปลอดภยัตามมาตรา ๔ ในแต่ละระดบั ให้มมีาตรฐาน
การรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามหลกัเกณฑ์ที6คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดโดยมาตรฐานดงักล่าวสําหรบัวิธกีารแบบปลอดภัยในแต่ละระดบันั %น  
อาจมกีารกาํหนดหลกัเกณฑท์ี6แตกต่างกนัตามความจาํเป็น แต่อย่างน้อยตอ้งมกีารกาํหนด
เกี6ยวกบัหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี% 

(๑) การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัดา้นบรหิารจดัการ 

(๒) การจัดโครงสร้างด้านความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
ในส่วนการบริหารจดัการด้านความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั %งภายใน 
และภายนอกหน่วยงานหรอืองคก์ร 
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 ๔๒๐

(๓) การบรหิารจดัการทรพัยส์นิสารสนเทศ 

(๔) การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศดา้นบุคลากร 

(๕) การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม 

(๖) การบรหิารจดัการด้านการสื6อสารและการดําเนินงานของระบบเครอืข่าย
คอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบงานคอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศ 

(๗) การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร ์
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 
และขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

(๘) การจัดหาหรือจัดให้มี การพัฒนา และการบํารุงรกัษาระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบงานคอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศ 

(๙) การบรหิารจดัการสถานการณ์ด้านความมั 6นคงปลอดภัยที6ไม่พึงประสงค ์
หรอืไม่อาจคาดคดิ 

(๑๐) การบริหารจัดการด้านการบริการหรือการดําเนินงานของหน่วยงาน 
หรอืองคก์รเพื6อใหม้คีวามต่อเนื6อง 

(๑๑) การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ 
หลกัเกณฑ ์หรอืกระบวนการใด ๆ รวมทั %งขอ้กาํหนดดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ 

 

มาตรา ๘  เพื6อประโยชน์ในการเป็นแนวทางสําหรบัการจดัทํานโยบายหรือ 
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
หรอืองค์กร คณะกรรมการอาจระบุหรอืแสดงตวัอย่างมาตรฐานทางเทคโนโลยซีึ6งเป็นที6
ยอมรบัเป็นการทั 6วไปว่าเป็นมาตรฐานทางเทคโนโลยีที6เชื6อถือได้ไว้ในประกาศตาม 
มาตรา ๗ ดว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๙  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดได้กระทําโดยวิธีการที6มีการรกัษา 
ความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศในระดบัที6เทียบเท่าหรอืไม่ตํ6ากว่ามาตรฐาน
ความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามประกาศตามมาตรา ๗ ซึ6งได้กําหนดไว้
สาํหรบัระดบัของวธิกีารแบบปลอดภยัในการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น ให้ถอืว่า
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าวไดก้ระทาํตามวธิกีารที6เชื6อถอืไดต้ามมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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 ๔๒๑

มาตรา ๑๐  ในการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามวธิกีารแบบปลอดภยัตาม
พระราชกฤษฎีกานี%  ผู้กระทําต้องคํานึงถึงหลักการพื%นฐานของการรักษาความลับ  
การรักษาความครบถ้วน และการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั %งต้องปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏบิตัใินการควบคุมการปฏบิตังิานและการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศของหน่วยงานหรอืองคก์รนั %นดว้ย 

 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที6คณะกรรมการเห็นว่าหน่วยงานหรือองค์กรใด หรือ 
สว่นงานหนึ6งสว่นงานใดของหน่วยงานหรอืองคก์รใด มกีารจดัทํานโยบายและแนวปฏบิตัิ
ในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยสอดคล้องกบัวิธีการแบบ
ปลอดภยัตามพระราชกฤษฎกีานี% คณะกรรมการอาจประกาศเผยแพร่รายชื6อหน่วยงาน
หรอืองคก์ร หรอืส่วนงานของหน่วยงานหรอืองคก์รนั %นเพื6อใหส้าธารณชนทราบเป็นการทั 6วไป
กไ็ด ้

 

มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ์เกี6ยวกบัวิธีการ 
แบบปลอดภยัตามพระราชกฤษฎกีานี%และประกาศที6ออกตามพระราชกฤษฎกีานี% รวมทั %ง
กฎหมายอื6นที6เกี6ยวขอ้ง อย่างน้อยทุกรอบระยะเวลาสองปีนับแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%
ใช้บังคับ  ทั %งนี%  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับเทคโนโลย ี
ที6ได้มีการพัฒนาหรือเปลี6ยนแปลงไป และจัดทําเป็นรายงานเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี
เพื6อทราบต่อไป 

 

มาตรา ๑๓  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อภสิทิธิ d  เวชชาชวีะ 

นายกรฐัมนตร ี
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 ๔๒๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบันี% คอื เนื6องจากในปัจจุบนั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื6อสารได้เข้ามามีบทบาทสําคญัต่อการดําเนินการของ 
ทั %งภาครฐัและภาคเอกชน โดยมกีารทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์กนัอย่างแพร่หลาย  
จงึสมควรส่งเสรมิให้มกีารบรหิารจดัการและรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยของทรพัย์สนิ
สารสนเทศในการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เพื6อใหม้กีารยอมรบัและเชื6อมั 6นในขอ้มูล
อเิลก็ทรอนิกสม์ากยิ6งขึ%น ประกอบกบัมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ บญัญตัใิหธุ้รกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ดที6ไดก้ระทําตาม
วิธีการแบบปลอดภัยที6กําหนดในพระราชกฤษฎีกาแล้ว ให้สนันิษฐานว่าเป็นวิธีการ 
ที6เชื6อถอืได ้ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 
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 ๔๒๓

พระราชกฤษฎกีา 

ว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที6 ๒๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นปีที6 ๗๑ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที6เป็นการสมควรกําหนดการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัชั 6วคราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎีกา
ขึ%นไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎกีานี%เรยีกว่า “พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดูแล
ธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

มาตรา ๒๑๙  พระราชกฤษฎีกานี%ให้ใช้บงัคบัเมื6อพ้นกําหนดหนึ6งร้อยยี6สบิวนั 
นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎกีานี% 
“การชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า การโอนสทิธกิารถอืครองเงนิ

หรอืการโอนสทิธกิารถอนเงนิ หรอืหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูใ้ชบ้รกิารที6เปิดไวก้บัผู้
ใหบ้รกิารดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ั %งหมดหรอืบางสว่น 

“บตัรอเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า บตัรอเิลก็ทรอนิกสต์ามประมวลกฎหมายอาญา 

“บัตรเครดิต” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที6ผู้ให้บริการออกให้แก่
ผู้ใช้บริการเพื6อใช้ชําระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื6นใด แทนการชําระด้วยเงินสด  
                                                                                 

๑๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที6 ๒๙ ก/หน้า ๑/๓๐ มนีาคม ๒๕๕๙ 
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 ๔๒๔ 

หรอืเพื6อใชเ้บกิ ถอน โอน หรอืทําธุรกรรมอื6นใดที6เกี6ยวกบัเงนิ และผูใ้หบ้รกิารจะเรยีกให้
ผูใ้ชบ้รกิารชาํระเงนิในภายหลงั 

“บัตรเดบิต” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที6ผู้ให้บริการออกให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิารเพื6อใชช้ําระค่าสนิคา้ ค่าบรกิาร หรอืค่าอื6นใด แทนการชําระด้วยเงนิสด หรอื
เพื6อใชเ้บกิ ถอน โอน หรอืทาํธุรกรรมอื6นใดที6เกี6ยวกบัเงนิ ตามมลูค่าของเงนิที6ผูใ้ชบ้รกิาร
ไดฝ้ากไวก้บัผูใ้หบ้รกิาร 

“เงนิอเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า บตัรอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ผูใ้หบ้รกิารออกใหแ้ก่
ผู้ใช้บริการซึ6งจะระบุชื6อหรอืไม่ก็ตาม โดยมีการชําระเงนิให้แก่ผู้ให้บรกิารไว้ล่วงหน้า  
เพื6อนําไปใช้ชําระค่าสนิค้า ค่าบรกิาร หรอืค่าอื6นใด แทนการชําระด้วยเงนิสด และได้มี
การบนัทกึมลูค่าหรอืจาํนวนเงนิที6ชาํระไวล่้วงหน้า 

“อดีซี”ี (Electronic Data Capture : EDC) หมายความว่า อุปกรณ์หรอืเครื6องมอื
สําหรับการรับส่งข้อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต บัตรเดบิต  
เงนิอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืบตัรอเิลก็ทรอนิกสอ์ื6นใด ไปยงัผูใ้หบ้รกิารซึ6งออกบตัร 

“เครือข่ายอีดีซี” (EDC Network) หมายความว่า เครือข่ายรบัส่งข้อมูลอีดีซ ี
ที6มศีนูยก์ลางหรอืจุดเชื6อมต่อการรบัสง่ขอ้มลูระหว่างผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ย 

“เครือข่ายบัตรเครดิต” หมายความว่า เครือข่ายการให้บริการรบัส่งข้อมูล 
การชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ากบตัรเครดติของผูถ้อืบตัรไปยงัผูใ้หบ้รกิารซึ6งออกบตัร
เช่นว่านั %น เพื6ออนุมตักิารใชบ้ตัรในการทํารายการแต่ละรายการ หรอืรบัส่งขอ้มลูเรยีกเกบ็เงนิ
อนัเกดิจากการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนการหกัทอนบญัชรีะหว่างกนั 

“บริการสวิตช์ชิ6งในการชําระเงิน” (Transaction Switching) หมายความว่า 
บรกิารเป็นศูนย์กลางหรอืจุดเชื6อมต่อรบัส่งข้อมูลรายการชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์
ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารตามที6ตกลงกนั 

“บรกิารรบัชําระเงนิแทน” หมายความว่า บรกิารรบัชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์
แทนเจา้หนี% 

“บรกิารหกับญัช”ี (Clearing) หมายความว่า บรกิารรบัสง่ ตรวจสอบ และยนืยนั
ข้อมูลตามคําสั 6งการชําระเงินสําหรบันําไปคํานวณหายอดเงนิแสดงความเป็นเจ้าหนี%  
หรอืลูกหนี%ของผูใ้ชบ้รกิาร เพื6อใชข้อ้มลูดงักล่าวไปทาํการชําระดุลระหว่างเจา้หนี%และลกูหนี%  
ทั %งนี% รวมถงึการจดัการเพื6อใหก้ระบวนการชาํระดุลสาํเรจ็ลุล่วงดว้ย 

“บรกิารชําระดุล” (Settlement) หมายความว่า บรกิารระบบการชําระเงนิที6ตกลง
กนัไวล่้วงหน้าระหว่างผูใ้ชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารเพื6อใหผู้ใ้หบ้รกิารปรบัฐานะความเป็นเจา้หนี%
หรือลูกหนี%ของผู้ใช้บริการโดยผู้ให้บริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ 
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 ๔๒๕

ซึ6งมฐีานะเป็นลูกหนี% หรอืรบัชาํระหนี%โดยวธิอีื6นใดตามที6ตกลงกนั แลว้ปรบับญัชเีงนิฝาก
ของผูใ้ชบ้รกิารซึ6งมฐีานะเป็นเจา้หนี% หรอืชาํระเงนิดว้ยวธิอีื6นใดเพื6อใหห้นี%ดงักล่าวระงบัไป 

“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายความว่า สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิที6ใหบ้รกิารการชําระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามที6กาํหนดไวใ้นบญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีานี% 

“สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ” หมายความว่า สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิตามกฎหมาย
ว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

“ผูว้่าการ” หมายความว่า ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

“พนกังานเจา้หน้าที6” หมายความว่า ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผูซ้ึ6ง
ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั %งใหป้ฏบิตักิารตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๔  ให ้ธปท. เป็นผูร้บัผดิชอบในการควบคุมดูแลธุรกจิบรกิารการชําระ
เงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิตามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๕  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชกฤษฎกีานี% 
 

หมวด ๑ 

การประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

มาตรา ๖  ธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ดที6ผู้ให้บรกิารจะต้อง
แจง้ใหท้ราบ ขึ%นทะเบยีน หรอืไดร้บัใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามบญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีานี% 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และแบบการแจง้ให้ทราบ การขึ%นทะเบยีน และการขอรบั
ใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามที6คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 

มาตรา ๗  สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิที6ประสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้รกิารใหย้ื6นแบบการ
แจง้ใหท้ราบ แบบการขอขึ%นทะเบยีน หรอืแบบการขอรบัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี พรอ้มดว้ย
เอกสารที6มรีายการ ดงัต่อไปนี% 

(๑) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก ไดแ้ก่ 

(ก) แผนฉุกเฉินหรือระบบให้บริการสํารองเพื6อให้สามารถให้บริการได ้
อย่างต่อเนื6อง 

(ข) นโยบายและมาตรการการรกัษาความปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ 
ซึ6งอย่างน้อยตอ้งมมีาตรฐานตามที6 ธปท. ประกาศกาํหนด 
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 ๔๒๖

(๒) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข และบญัช ีค ไดแ้ก่ 

(ก) เอกสารตาม (๑) 

(ข) นโยบายและแผนการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(ค) แผนปฏบิตักิารเตรยีมการรองรบัการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(ง) ระบบบรหิารและจดัการความเสี6ยงในการประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(จ) ผลการศึกษาความเป็นไปได้และประเมนิความเสี6ยงในการให้บรกิาร 
รวมทั %งแผนฉุกเฉินรองรบักรณีเกดิปัญหา 

เพื6อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารแต่ละบญัช ีธปท. 
จะประกาศกาํหนดใหย้ื6นเอกสารที6มรีายการเพิ6มเตมิจากที6กาํหนดไวต้ามวรรคหนึ6งกไ็ด ้

 

มาตรา ๘  ใหส้ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิที6ประสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก 
หรอืบญัช ีข ยื6นแบบการแจง้ใหท้ราบหรอืแบบการขอขึ%นทะเบยีน พรอ้มทั %งเอกสารตาม
มาตรา ๗ ต่อผู้ว่าการหรอืพนักงานเจ้าหน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมาย และหากปรากฏว่า
สถาบนัการเงนิเฉพาะกิจที6ประสงค์จะเป็นผู้ให้บรกิารนั %นยื6นเอกสารครบถ้วน รวมทั %ง
ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที6คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
แลว้ ใหอ้อกใบรบัแจง้หรอืใบรบัขึ%นทะเบยีนใหแ้ก่สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที6ตรวจสอบภายหลงัพบว่าผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก หรอืบญัช ีข ผูใ้ดยื6น
เอกสารหรอืหลกัฐานใดไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น หรอืมกีรณีที6มไิดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที6คณะกรรมการประกาศกําหนด ให้ผู้ว่าการหรือพนักงาน
เจา้หน้าที6ที6ผูว้่าการมอบหมายแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารนั %นทราบ เพื6อดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
หรอืครบถว้น แลว้แต่กรณี ภายในเจด็วนันบัแต่วนัที6ไดร้บัคาํสั 6ง 

ในกรณีที6ผู้ให้บรกิารนั %นไม่ปฏบิตัิตามคําสั 6ง หรอืไม่ปฏบิตัิภายในระยะเวลาที6
กาํหนดไวต้ามวรรคสอง ใหผู้ว้่าการหรอืพนกังานเจา้หน้าที6ที6ผูว้่าการมอบหมายรายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื6อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคสี6 แห่งพระราชบญัญัต ิ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้คณะกรรมการมีอํานาจสั 6งให ้
ผูใ้หบ้รกิารนั %นดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรอืเหมาะสมกไ็ด ้

 

มาตรา ๙  ในกรณีที6สถาบันการเงินเฉพาะกิจที6ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการ 
ตามบญัช ีค ไดย้ื6นแบบการขอใบอนุญาตพรอ้มทั %งเอกสารตามมาตรา ๗ (๒) แลว้ ใหผู้ว้่าการ
หรอืพนักงานเจ้าหน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมายตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของ
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 ๔๒๗ 

เอกสารตามมาตรา ๗ และการดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที6คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ วรรคสอง ในกรณีที6พบว่าเอกสารหรือหลักฐานใด 
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที6คณะกรรมการประกาศกําหนด ใหผู้ว้่าการหรอืพนักงานเจา้หน้าที6ที6ผูว้่าการมอบหมาย
แจง้ให้สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิที6ประสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้รกิารทราบ เพื6อดําเนินการแก้ไข
ใหถู้กตอ้ง หรอืครบถว้นก่อนเสนอคณะกรรมการเพื6อออกใบอนุญาต 

ในกรณีที6ปรากฏว่าสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิที6ประสงค์จะเป็นผู้ให้บรกิารตาม
บัญชี ค ยื6นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที6
คณะกรรมการประกาศกาํหนดตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรอืไดด้าํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
หรือครบถ้วนตามที6ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมายมีคําสั 6งตาม 
วรรคหนึ6งแลว้ ใหผู้ว้่าการหรอืพนักงานเจา้หน้าที6ที6ผูว้่าการมอบหมายเสนอคณะกรรมการ
เพื6อพจิารณาออกใบอนุญาตต่อไป 

 

มาตรา ๑๐  เพื6อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให้บรกิารของผู้ให้บริการ 
แต่ละราย คณะกรรมการอาจกาํหนดขอ้ปฏบิตัใินการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก 
หรือบัญชี ข หรือจะกําหนดเงื6อนไขในการให้บริการไว้ในใบอนุญาตของผู้ให้บริการ 
ตามบญัช ีค กไ็ด ้

ขอ้ปฏบิตัแิละเงื6อนไขตามวรรคหนึ6งตอ้งไม่เป็นภาระหรอือุปสรรคเกนิสมควรใน
การใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร 

 

มาตรา ๑๑  ใบอนุญาตของผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีค มอีายุสบิปี 

ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีค อาจยื6นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาเกา้สบิวนั
แต่ไม่น้อยกว่าหกสบิวนัก่อนวนัที6ใบอนุญาตนั %นสิ%นอายุ โดยยื6นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อผูว้่าการหรอืพนกังานเจา้หน้าที6ที6ผูว้่าการมอบหมาย พรอ้มทั %งเอกสารที6แสดงหลกัฐาน
การไดร้บัใบอนุญาตเดมิ 

ให้คณะกรรมการพจิารณาการต่ออายุใบอนุญาตหรอืการไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัที6ได้รบัคําขอต่ออายุใบอนุญาต โดยแจ้งเป็น
หนงัสอืใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารซึ6งยื6นคาํขอต่ออายุใบอนุญาต 

ในกรณีที6คณะกรรมการแจ้งการไม่ต่ออายุใบอนุญาต และใบอนุญาตเดิม 
ยังไม่สิ%นอายุ ให้ผู้ให้บริการนั %นยังคงให้บริการตามใบอนุญาตเดิมได้ต่อไปจนกว่า
ใบอนุญาตสิ%นอายุ  ในการนี% คณะกรรมการจะสั 6งใหผู้ใ้หบ้รกิารต้องปฏบิตักิารอย่างหนึ6ง
อย่างใดเพื6อคุม้ครองประโยชน์ของผูใ้ชบ้รกิารดว้ยกไ็ด ้
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 ๔๒๘

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบในการขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที6
คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที6ใบรบัแจง้ ใบรบัขึ%นทะเบยีน หรอืใบอนุญาตเป็นผูใ้หบ้รกิาร
สญูหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุดเสยีหายในสาระสาํคญั ให้ผู้ให้บรกิารยื6นคําขอรบัใบแทน 
ต่อผูว้่าการ หรอืพนักงานเจา้หน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมาย  ทั %งนี% ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และแบบในการขอรบัใบแทนที6คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 

หมวด ๒ 

การควบคุมดแูลการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื6อนไขการใหบ้รกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามความจําเป็นและเหมาะสม
กบัประเภทธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ต่ละบญัช ีโดยอาจประกอบดว้ยเรื6อง 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) การเกบ็รกัษาและการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร 

(๒) การตรวจสอบและรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบการให้บริการ 
ที6น่าเชื6อถอือย่างสมํ6าเสมอ 

(๓) การปฏิบัติตามแผน นโยบาย มาตรการ และระบบต่าง ๆ ที6ผู้ให้บรกิาร 
ยื6นตามมาตรา ๗ แลว้แต่กรณี 

(๔) การกาํหนดค่าธรรมเนียมในการใหบ้รกิารอย่างชดัเจน 

(๕) การรบัคํารอ้งเมื6อมกีารรอ้งเรยีน หรอืมขีอ้โต้แย้งจากผูใ้ช้บรกิาร และการ
ดาํเนินการ รวมทั %งกรอบเวลาเพื6อหาขอ้ยุต ิ

(๖) การจดัทาํบญัชแีละรายงานการปฏบิตักิาร 

(๗) เรื6องอื6น ๆ ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ 
การใหบ้รกิารแต่ละประเภท 

 

มาตรา ๑๔  เพื6อประโยชน์ในการควบคุมดแูลการประกอบธุรกจิของผูใ้หบ้รกิาร
แต่ละประเภท ธปท. จะกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื6อนไขการให้บรกิารเพิ6มเติม 
ที6จาํเป็นใหเ้กดิความเรยีบรอ้ยในเรื6องดงัต่อไปนี%กไ็ด ้

(๑) การออกหลกัฐานการชาํระเงนิ 

(๒) การเกบ็รกัษาเงนิที6จะตอ้งสง่มอบ 
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 ๔๒๙ 

(๓) การกําหนดผลสิ%นสุดของการโอนเงินซึ6งผู้ร ับสามารถใช้เงินได้ทันท ี
โดยปราศจากเงื6อนไข 

(๔) การจดัใหม้ผีูต้รวจสอบอสิระทางดา้นความมั 6นคงปลอดภยั 

ผูต้รวจสอบอสิระทางดา้นความมั 6นคงปลอดภยัตาม (๔) ให้เป็นไปตามรายชื6อ 
ที6คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 

มาตรา ๑๕  ให้ผู้ให้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค ต้องปฏิบัติในเรื6อง 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) ในกรณีที6เกิดปัญหาหรือความบกพร่องในการให้บริการการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ใหแ้จง้ ธปท. ทราบโดยเรว็ 

(๒) จดัทําขอ้มูลและรายละเอยีดเกี6ยวกบัการใหบ้รกิารตามพระราชกฤษฎกีานี%
ไว้ให้พร้อมที6พนักงานเจ้าหน้าที6จะเข้าตรวจสอบได้ รวมทั %งอํานวยความสะดวก 
แก่พนกังานเจา้หน้าที6ในการเขา้ตรวจสอบการปฏบิตัติามพระราชกฤษฎกีานี% 

 

มาตรา ๑๖  ในกรณีที6ผู้ ให้บริการรายใดประสงค์จะเลิกการให้บริการ  
ให้ผู้ให้บริการรายนั %นแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวนัเลิก 
การให้บรกิาร และให้ส่งคืนใบรบัแจ้ง ใบรบัขึ%นทะเบียน หรอืใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 
ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัเลกิการใหบ้รกิารดว้ย  ทั %งนี% หากผูป้ระสงคจ์ะเลกิการใหบ้รกิารนั %น
เป็นผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข หรอืบญัช ีค ให ้ธปท. ประกาศใหท้ราบโดยทั 6วกนั 

ให ้ธปท. มอีาํนาจสั 6งใหผู้ใ้หบ้รกิารที6ประสงคจ์ะเลกิการใหบ้รกิารตามวรรคหนึ6ง
ตอ้งปฏบิตัอิย่างหนึ6งอย่างใดเพื6อคุม้ครองประโยชน์ของผูใ้ชบ้รกิารก่อนเลกิการใหบ้รกิาร
กไ็ด ้

ในกรณีที6 ธปท. ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ6งแล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการ
ทราบโดยเรว็ 

 

มาตรา ๑๗  เพื6อประโยชน์ในการปฏบิตักิารให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีานี% 
ใหพ้นกังานเจา้หน้าที6มอีาํนาจเรยีกใหผู้ใ้หบ้รกิารมาใหข้อ้มลู หรอืสง่เอกสารใด ๆ ในการ
ควบคุมดแูลการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที6ผูใ้ห้บรกิารรายใดไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ที6กําหนดไว ้
ในประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรอืพระราชกฤษฎีกานี% ให้ ธปท.  
มอีาํนาจสั 6งใหแ้กไ้ขหรอืใหป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที6กาํหนดได ้
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 ๔๓๐ 

หมวด ๓ 

การหา้มประกอบธุรกจิ การพกัใช ้และเพกิถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที6ผู้ ให้บริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผู้ใดฝ่าฝืน  
หรอืไม่ปฏบิตัิตามประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรอืพระราชกฤษฎีกานี% 
ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมายรายงานต่อคณะกรรมการ 
เพื6อดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๓ วรรคสี6 วรรคห้า และวรรคหก แห่ง
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเรว็ 

 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที6ผู้ให้บรกิารตามบญัชี ค ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์
ที6กําหนดไวใ้นประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรอืพระราชกฤษฎีกานี% 
จนเป็นเหตุให้เชื6อได้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ 
หรอืไม่ปฏบิตัิตามคําสั 6งของ ธปท. ที6ส ั 6งให้แกไ้ขให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๘ ใหค้ณะกรรมการ
ดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ วรรคสี6 แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และจะสั 6งพกัใช้ใบอนุญาตได้จนกว่าผู้ให้บรกิารผู้นั %น 
จะดาํเนินการใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที6คณะกรรมการกาํหนดดว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๒๑  ให้คณะกรรมการมอีํานาจสั 6งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ให้บรกิาร
ตามบญัชี ค เมื6อปรากฏว่าผู้ให้บรกิารตามบัญชี ค นั %น กระทําการอย่างหนึ6งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) กระทําการตามที6บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๔ วรรคห้า แห่งพระราชบญัญัต ิ
ว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๒) ไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที6กําหนดไว้ในประกาศของ ธปท. ประกาศของ
คณะกรรมการ หรอืพระราชกฤษฎกีานี% หรอืกระทาํความผดิตามมาตรา ๑๘ ซํ%าอกี จนเป็นเหตุ
ใหเ้ชื6อไดว้่าอาจสง่ผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อระบบการชาํระเงนิโดยรวมของประเทศ 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๒  สถาบันการเงินเฉพาะกิจที6ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามพระราชกฤษฎีกานี%ในวนัก่อนวนัที6พระราชกฤษฎีกานี%ใช้บงัคบั  
ใหย้งัคงดาํเนินการต่อไปไดเ้ป็นระยะเวลาหนึ6งรอ้ยยี6สบิวนันบัแต่วนัที6พระราชกฤษฎกีานี%
ใชบ้งัคบั 
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 ๔๓๑

ในกรณีที6สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิตามวรรคหนึ6งประสงคจ์ะประกอบธุรกจิบรกิาร
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกานี%ต่อไปภายหลังครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ6ง ให้สถาบนัการเงนิเฉพาะกจินั %นแจ้งให้ทราบ ขอขึ%นทะเบียน 
หรอืขอรบัใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาเก้าสบิวนัแต่ไม่น้อยกว่าหกสบิวนั
ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ6ง 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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 ๔๓๒

บญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีา 

ว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

บญัช ีก 

ธุรกจิบรกิารที6ตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อนใหบ้รกิาร 

การให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใช้ซื%อสนิค้าหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่างตาม
รายการที6กําหนดไวล่้วงหน้า จากผูใ้หบ้รกิารเพยีงรายเดยีว  ทั %งนี% เวน้แต่การให้บรกิาร
เงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใช้จํากดัเพื6ออํานวยความสะดวกแก่ผูบ้รโิภคโดยมไิด้แสวงหากําไร
จากการออกบตัร ตามที6 ธปท. ประกาศกาํหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

 

บญัช ีข 

ธุรกจิบรกิารที6ตอ้งขอขึ%นทะเบยีนก่อนใหบ้รกิาร 

(๑) การใหบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเครดติ 

(๒) การใหบ้รกิารเครอืขา่ยอดีซี ี

(๓) การใหบ้รกิารสวติชช์ิ6งในการชาํระเงนิระบบหนึ6งระบบใด 

(๔) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใชซ้ื%อสนิคา้ และหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่าง
ตามรายการที6กําหนดไวล่้วงหน้า จากผูใ้หบ้รกิารหลายราย ณ สถานที6ที6อยู่ภายใต้ระบบ
การจดัจาํหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั 

 

บญัช ีค 

ธุรกจิบรกิารที6ตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนใหบ้รกิาร 

(๑) การใหบ้รกิารหกับญัช ี

(๒) การใหบ้รกิารชาํระดุล 

(๓) การให้บรกิารชําระเงนิทางอเิล็กทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ6งอย่างใด
หรอืผ่านทางเครอืขา่ย 

(๔) การใหบ้รกิารสวติชช์ิ6งในการชาํระเงนิหลายระบบ 

(๕) การใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิแทน 

(๖) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใชซ้ื%อสนิคา้ และหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่าง
ตามรายการที6กําหนดไว้ล่วงหน้า จากผู้ให้บรกิารหลายราย โดยไม่จํากดัสถานที6และ 
ไม่อยู่ภายใตร้ะบบการจดัจาํหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั 
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 ๔๓๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี% คอื โดยที6ปัจจุบนัธุรกจิ
บรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสม์กีารแพร่หลายมากขึ%น โดยเฉพาะสถาบนัการเงนิ
เฉพาะกจิ ซึ6งเป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ให้บรกิารการชําระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกบั 
ผู้ให้บริการในภาคเอกชน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการควบคุมดูแลการรกัษาความมั 6นคง
ปลอดภยัในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิ
เฉพาะกิจ ซึ6งอาจทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั 6นคงทางการเงินและการพาณิชย ์ 
ความน่าเชื6อถือและยอมรบัในระบบการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์และอาจก่อให้เกิด
ความเสยีหายต่อสาธารณชน สมควรกําหนดการควบคุมดูแลธุรกจิบรกิารการชําระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ เพื6อให้การควบคุมดูแลธุรกจิดงักล่าว 
ทั %งระบบมีมาตรฐานเดียวกันทั %งในกรณีผู้ให้บริการที6เป็นภาคเอกชนและผู้ให้บริการ 
ที6เป็นหน่วยงานของรฐั  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีานี% 
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 ๔๓๔

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที6 สรข. ๑/๒๕๕๒ 

เรื6อง การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสต์ามบญัช ีก ที6ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อนใหบ้รกิาร 

   
 

๑.  เหตุผลในการออกประกาศ 

เพื6อกําหนดประเภทของการให้บรกิารเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ6งใช้ซื%อสนิค้าหรือ 
รบับรกิารเฉพาะอย่างตามรายการที6กําหนดไวล่้วงหน้า จากผูข้ายสนิคา้หรอืผูใ้ห้บรกิาร
เพยีงรายเดยีวที6ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อนใหบ้รกิาร 

 

๒.  อาํนาจตามกฎหมาย 

อาศยัอํานาจตามความในบญัชที้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงประกาศกําหนด
ประเภทของการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี ก ที6ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน
ใหบ้รกิาร 

 

๓.  ขอบเขตการบงัคบัใช ้

ประกาศฉบบันี%ให้ใช้บงัคบักบัการให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์บญัช ีก ตามที6
กาํหนดไวใ้นบญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๔.  เนื%อหา 

ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกสป์ระกาศกําหนดให้การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใชซ้ื%อสนิค้าหรอื
รบับรกิารเฉพาะอย่างตามรายการที6กําหนดไวล่้วงหน้า จากผูข้ายสนิคา้หรอืผูใ้ห้บรกิาร
เพยีงรายเดยีวที6ใช้จํากดัเพื6ออํานวยความสะดวกแก่ผู้บรโิภคโดยไม่แสวงหากําไรจาก 
การออกบตัรดงัต่อไปนี% เป็นธุรกจิบรกิารที6ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อนใหบ้รกิาร 

๔.๑ เงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใชเ้พื6อชาํระค่าสนิคา้หรอืบรกิารเฉพาะอย่างอนัเป็นธุรกจิ
ของตนเอง เช่น บตัรโดยสารรถสาธารณะ บตัรโทรศพัทส์าธารณะ บตัรชาํระค่าผ่านทาง
สาธารณะ 

๔.๒ เงินอิเล็กทรอนิกส์ที6ใช้เฉพาะชําระค่าอาหารและเครื6องดื6มภายใน 
ศนูยอ์าหาร 
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 ๔๓๕

๕.  วนัเริ6มตน้ใชบ้งัคบั 

ประกาศฉบบันี%ใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัที6ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป๒๐ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ธารษิา  วฒันเกส 

ผูว้่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                                                                 
๒๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๒๒ ง/หน้า ๕๗/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๒ 
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 ๔๓๖

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที6 สรข. ๓/๒๕๕๒ 

เรื6อง นโยบายและมาตรการการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ 

ในการประกอบธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

๑.  เหตุผลในการออกประกาศ 

เพื6อให้มมีาตรฐานในการกําหนดนโยบายและมาตรการการรกัษาความมั 6นคง
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้เป็นแนวทางกําหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและรกัษา 
ความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที6เกี6ยวข้องกบัการให้บรกิารการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หม้คีวามน่าเชื6อถอื มคีวามมั 6นคงปลอดภยัและสามารถใหบ้รกิารได้
อย่างต่อเนื6อง 

 

๒.  อาํนาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื6อนไขใน 
การควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 

๓.  ขอบเขตการบงัคบัใช ้

ประกาศฉบับนี% ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๔.  เนื%อหา 

ผูใ้หบ้รกิารตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องถือปฏิบตัิตามมาตรฐานนโยบายและมาตรการ 
การรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศดงันี% 

๔.๑ นโยบายการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ 

(๑) ผู้ให้บริการจะต้องจัดทํานโยบายการรักษาความมั 6นคงปลอดภัย 
ทางระบบสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของผู้ให้บริการ  ทั %งนี% ผู้ให้บริการจะต้อง
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 ๔๓๗ 

เผยแพร่นโยบายดงักล่าว และอบรมใหแ้ก่บุคลากรที6เกี6ยวขอ้งเพื6อถอืปฏบิตั ิรวมทั %งจดัให้
มกีารทบทวนหรอืปรบัปรุงนโยบายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อย่างสมํ6าเสมอ 

(๒) นโยบายการรักษาความมั 6นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ที6เกี6ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร อย่างน้อยตอ้งครอบคลุมในเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

(ก) การควบคุมการเขา้ถงึ และการพสิจูน์ตวัตนผูใ้ช ้

(ข) การรักษาความลับของข้อมูล และความถูกต้องเชื6อถือได ้
ของระบบสารสนเทศ 

(ค) การรกัษาสภาพความพรอ้มใชง้านของการใหบ้รกิาร 

(ง) การตรวจสอบความมั 6นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ 

๔.๒ มาตรการการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ 

ผู้ให้บรกิารจะต้องจดัให้มีมาตรการการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยทาง
ระบบสารสนเทศที6เกี6ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หส้อดคลอ้ง
กบันโยบายที6ไดก้ําหนดขึ%นและมาตรการดงักล่าวจะต้องเหมาะสมกบัลกัษณะของธุรกจิ 
โดยครอบคลุมถงึการควบคุมการเขา้ถงึและการพสิจูน์ตวัตนผูใ้ช ้การรกัษาความลบัของขอ้มลู 
การรกัษาความถูกตอ้งเชื6อถอืไดข้องระบบสารสนเทศ การรกัษาสภาพความพรอ้มใชง้าน
ของการให้บริการ การแก้ไขปัญหาและการรายงาน รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบ 
ความมั 6นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศอย่างสมํ6าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั %ง 

ทั %งนี% ผู้ให้บรกิารจะต้องดําเนินการทบทวนหรือปรบัปรุงมาตรการตาม
ระยะเวลาที6กําหนดหรอืเมื6อมกีารเปลี6ยนแปลงที6ส่งผลกระทบกบันโยบายและมาตรการ 
ที6ไดก้าํหนดไว ้ตลอดจนจดัอบรมและใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรที6เกี6ยวขอ้ง 

อนึ6ง ธปท. ได้จดัทําแนวปฏบิตักิารรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัทางระบบ
สารสนเทศที6 เกี6ยวข้องกับการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที6  
๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ (เอกสารแนบ) เพื6อเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการการรกัษา
ความมั 6นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศให้น่าเชื6อถือและให้เป็นที6ยอมรับของ
ผูใ้ช้บรกิาร  ทั %งนี% การกําหนดมาตรการการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของผู้ให้บรกิาร 
แต่ละรายอาจแตกต่างจากแนวปฏบิตัดิงักล่าวได ้หากผูใ้หบ้รกิารเหน็ว่าสามารถป้องกนั
ความเสี6ยงทางระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพเพียงพอ และอยู่ในมาตรฐาน 
ที6ยอมรบัได ้
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 ๔๓๘

๕.  วนัเริ6มตน้ใชบ้งัคบั 

ประกาศฉบบันี%ใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัที6ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป๒๑ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ธารษิา  วฒันเกส 

ผูว้่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                                                                 
๒๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๒๒ ง/หน้า ๖๓/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๒ 
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 ๔๓๙

แนวปฏิบตัิการรกัษาความม ั �นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ  

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้บริการการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส  ์

 

เพื6 อสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจของผู้ ให้บริการการชําระเงินทาง
อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั ถูกตอ้ง และน่าเชื6อถอื ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้จดัทําแนวปฏิบัติเพื6อเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการการรกัษา 
ความมั 6นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที6เกี6ยวข้องกับการให้บริการการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์แนวปฏบิตัินี%เป็นเพยีงกรอบแนวทางทั 6วไป ผู้ให้บรกิารอาจกําหนด
มาตรการการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัที6แตกต่างจากแนวปฏบิตัฉิบบันี%ได ้หากสามารถ
ป้องกันความเสี6ยงทางระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยู่ใน
มาตรฐานที6ยอมรบัได ้นอกจากนี% ผูใ้หบ้รกิารตอ้งพจิารณาปรบัใชแ้ละกาํหนดรายละเอยีด
ของมาตรการการรักษาความมั 6นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ 
ใหเ้หมาะสมกบัประเภทและความซบัซอ้นของธุรกจิตนเองดว้ย 

 

สาระสาํคญัของแนวปฏบิตัฉิบบันี%ประกอบดว้ย 
 

๑. การควบคมุการเข้าถึง และการพิสูจน์ตวัตนผูใ้ช้ 
ผูใ้ห้บรกิารต้องคํานึงถึงการกําหนดบุคลากรหรอืหน่วยงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการแบ่งแยกหน้าที6ให้เหมาะสม การควบคุมการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ 
การพสิจูน์ตวัตนผูใ้ช ้และการป้องกนัการปฏเิสธการรบัผดิ ดงันี% 

 

๑.๑ การก ําหนดบุคลากรหรือหน่วยงานทางระบบสารสนเทศ และ 
การแบ่งแยกอาํนาจหน้าที�ที�เหมาะสมในการบริหารจดัการทางระบบสารสนเทศ
ของผ ูใ้ห้บริการ  

ผู้ให้บริการต้องกําหนดหน้าที6และความรบัผิดชอบของบุคลากรหรือ
หน่วยงานที6ดูแลเกี6ยวกับความมั 6นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ  
โดยสรา้งความตระหนกั ใหค้วามรู ้และใหม้กีารอบรม ตลอดจนจดัใหม้กีระบวนการทางวนิัย
เพื6อลงโทษในกรณีฝ่าฝืนหรอืละเมดิระเบยีบปฏบิตัเิกี6ยวกบัความมั 6นคงปลอดภยั 

 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) กาํหนดหน้าที6ความรบัผดิชอบ และแบ่งแยกหน้าที6ในการปฏบิตังิาน
ดา้นต่าง ๆ ที6เกี6ยวกบัความมั 6นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารออกจาก
กนัให้ชัดเจน ให้มีการถ่วงดุลอํานาจ เพื6อป้องกันความเสี6ยงในการปฏิบัติการที6อาจ
เกดิขึ%น 
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(๒) มกีารอบรม เพิ6มเตมิความรูแ้ก่บุคลากรเก่า และใหม่อย่างสมํ6าเสมอ 

(๓) จดัให้มกีระบวนการทางวนิัย เพื6อลงโทษบุคลากรที6ฝ่าฝืน ละเมดิ
นโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเกี6ยวกับความมั 6นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของ 
ผูใ้หบ้รกิาร 

 

๑.๒ การควบคมุการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
ผู้ให้บริการต้องจดัให้มีข ั %นตอนปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับ 

การควบคุมและจํากดัสทิธิการใช้ระบบสารสนเทศที6เกี6ยวกบัการให้บรกิารและข้อมูล 
ตามความจําเป็นในการใช้งานป้องกันการลักลอบการเข้าถึงระบบโดยผู้ที6ไม่มีสิทธ ิ 
ทั %งจากภายในและภายนอกองคก์ร 

 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) จดัทําทะเบียนทรพัย์สนิ หรอือุปกรณ์ระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง 
อยู่เสมอ รวมถงึจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบดแูลทรพัยส์นิเหล่านั %น 

(๒) มกีฎ ระเบยีบ ในการใชร้ะบบสารสนเทศ และทรพัยส์นิที6เกี6ยวขอ้ง
กบัระบบสารสนเทศที6เหมาะสม 

(๓) ต้องมีการควบคุม และป้องกนัการเขา้ถึงสถานที6ตั %ง การควบคุม
การเข้าถึงอุปกรณ์ และระบบสารสนเทศที6เกี6ยวกับการให้บริการ โดยกระบวนการ
ดงักล่าวครอบคลุมถงึ 

(๓.๑) การจดัวาง ตดิตั %งอุปกรณ์ที6เกี6ยวกบัการใหบ้รกิารที6เป็นสดัส่วน
แบ่งเขตควบคุมอุปกรณ์สําคัญ จดัให้มีการควบคุมการเข้าออกบริเวณพื%นที6ควบคุม 
ป้องกนัการลกัลอบเขา้ถงึโดยผูไ้ม่มสีทิธ ิทั %งภายในและภายนอกองคก์ร 

(๓ .๒) กําหนดวิธีการและสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
ที6เกี6ยวกบัการใหบ้รกิาร โดยแบ่งแยกตามระดบัอํานาจหน้าที6 และจดัใหม้กีารตรวจสอบ
สทิธใินการเขา้ถงึระบบสารสนเทศดงักล่าว ทั %งจากผู้ใชบ้รกิาร และบุคลากรที6เกี6ยวขอ้ง
ก่อนอนุญาตใหเ้ขา้ใชร้ะบบโดยตอ้งทบทวนและปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

(๓.๓) กําหนดให้มีการบันทึกการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการและบุคลากรที6 เกี6ยวข้อง เพื6 อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบติดตาม 
ความผดิปกตต่ิาง ๆ ที6อาจเกดิขึ%น 
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๑.๓ การตรวจสอบตวัตน และการป้องกนัการปฏิเสธการรบัผิด  

ผู้ ให้บ ริการต้องจัดให้มีการระบุ  ตรวจสอบ หรือพิสูจ น์ตัวตน 
และตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้ระบบโดยพิจารณาใช้เทคโนโลยีที6เหมาะสมกับระดับ 
ความเสี6ยงของประเภทธุรกจิที6ใหบ้รกิาร เช่น การใชร้หสัผ่าน (Password) เลขประจาํตวั 
(Personal Identification Number) อุปกรณ์หรือบัตรที6เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Token or 
Smart Card) ลกัษณะทางชวีมาตร (Biometric) เทคโนโลยกีุญแจสาธารณะ (Public Key 
Infrastructure) เพื6อป้องกนัการปฏเิสธการรบัผดิกรณีมขีอ้พพิาทเกดิขึ%น 

 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) จัดให้มีวิธีการระบุ หรือตรวจสอบ หรือพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้
ระบบสารสนเทศของผู้ใช้บรกิารและบุคลากรที6เกี6ยวขอ้งของผู้ให้บรกิาร เพื6อให้ทราบ 
ไดว้่าการเขา้ใชง้านนั %นมาจากผูม้สีทิธใินการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ รวมทั %งป้องกนัไม่ให้
มกีารปฏเิสธความรบัผดิหรอืขอ้โตแ้ยง้ในการทาํรายการ 

(๒ ) มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึ งระบบสารสนเทศไว ้
เป็นหลกัฐานสาํหรบัการตรวจสอบกรณีเกดิปัญหา เพื6อป้องกนัการปฏเิสธการรบัผดิ 

 

๒. การรกัษาความลบัของข้อม ูล  และความถกูต้องเชื�อถือได ้ของระบบ
สารสนเทศ  

ผูใ้หบ้รกิารต้องกําหนดมาตรการในการรกัษาความลบัของขอ้มูล และการรกัษา
ความถูกต้องเชื6อถอืไดข้องระบบสารสนเทศที6ใหบ้รกิาร เช่น การควบคุมการเปลี6ยนแปลง 
การปรับปรุงแก้ไขระบบ หรืออุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ และการจัดการระบบ
เครอืขา่ยที6เกี6ยวกบัการใหบ้รกิารเพื6อใหร้ะบบสารสนเทศมคีวามถูกตอ้งอยู่เสมอ 

 

๒.๑ การรกัษาความลบัของข้อม ูล  

ผู้ให้บรกิารต้องกําหนดขั %นตอน วธิกีารในการรบัส่ง ประมวลผล และ
การจดัเกบ็ขอ้มลูอย่างเหมาะสม เพื6อรกัษาความลบั ความถูกตอ้งสมบรูณ์ของขอ้มลู 

 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) กําหนดชั %นความลับของข้อมูลตามระดับความสําคัญ รวมถึง
กาํหนดสทิธผิูท้ี6สามารถเขา้ถงึขอ้มลูความลบัดงักล่าว 
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(๒) การจัดให้มีวิธีการรับส่ง ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลลับ 
ในลกัษณะที6มั 6นคงปลอดภยัตามระดบัความสาํคญั เพื6อป้องกนัการเขา้แกไ้ขเปลี6ยนแปลง
โดยผูท้ี6ไม่มสีทิธ ิหรอืไม่ไดร้บัอนุญาต 

(๓) กาํหนดวธิปีฏบิตัใินการจดัเกบ็ ใชง้าน และทาํลายขอ้มลูแต่ละประเภท
ชั %นความลบั 

 

๒.๒ การควบคมุการเปลี�ยนแปลง การปรบัปรงุแก้ไขระบบสารสนเทศ
หรอือปุกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ  

ผู้ให้บรกิารต้องกําหนดขั %นตอนปฏิบตัิอย่างเป็นระบบสําหรบัควบคุม
การเปลี6ยนแปลงหรือแก้ไขระบบสารสนเทศ เพื6อลดความเสี6ยงที6จะทําให้ระบบ 
ที6ใหบ้รกิารเกดิความเสยีหายหรอืทาํงานผดิปกต ิ

 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) จดัให้มีข ั %นตอนปฏิบตัิสําหรบัการควบคุมการแก้ไขเปลี6ยนแปลง
ขอ้มูลในกระบวนการประมวลผล การรบัส่งขอ้มูล การจดัเกบ็ การจดัหา การปรบัปรุง
อุปกรณ์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น มีข ั %นตอนการประเมินผลกระทบ 
ที6เกี6ยวขอ้ง การอนุมตัจิากผูม้อีาํนาจ ขั %นตอนการพฒันา หรอืปรบัปรุงแกไ้ข การทดสอบ
ก่อนดําเนินการ รวมถงึการบนัทกึการแกไ้ขเปลี6ยนแปลง การแจง้ใหผู้ท้ี6ไดร้บัผลกระทบ
จากการเปลี6ยนแปลงนั %นไดร้บัทราบ และปรบัปรุงเอกสารที6เกี6ยวขอ้ง 

(๒) ตอ้งแยกระบบสาํหรบัการพฒันา และระบบที6ใชง้านจรงิออกจากกนั
ซึ6งอาจเป็นการแยกอุปกรณ์เป็นคนละเครื6อง และใชผู้ค้วบคุมระบบแยกกนั 

(๓) การใชบ้รกิารดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศจากผูใ้หบ้รกิารรายอื6น 

(๓.๑) จดัใหม้สีญัญาดําเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุขอบเขต
การดาํเนินงาน หน้าที6ความรบัผดิชอบของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน 

(๓.๒) จดัใหม้กีารบรหิารความเสี6ยงในการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิาร
รายอื6น รวมทั %งการคดัเลอืก การตดิตาม ประเมนิ และตรวจสอบการใหบ้รกิารอย่างเหมาะสม 

(๓.๓) จดัใหม้กีารรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของขอ้มูล ซึ6งรวมถงึ
การรกัษาความลบัและความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร 
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(๓.๔) ความรบัผิดชอบต่อผู้ใช้บรกิารในการให้บรกิารที6ต่อเนื6อง 
มั 6นคงปลอดภยั และน่าเชื6อถอืเสมอืนกบัการใหบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารเอง 

(๓.๕) การจัดทําแผนฉุกเฉินสําหรับการดําเนินการด้านงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศของผู้ให้บรกิารรายอื6นหรอืบุคคลอื6นให้สอดคล้องกบัแผนฉุกเฉิน
ของผูใ้หบ้รกิาร 

(๔) จัดทําคู่มือต่าง ๆ ที6เกี6ยวข้องกับระบบสารสนเทศที6ให้บริการ 
อบรมและเผยแพร่ใหพ้นกังานไวใ้ชง้าน 

 

๒.๓ การจดัการเครอืข่ายที�เกี�ยวกบัการให้บริการ  

ผู้ให้บรกิารต้องกําหนดมาตรการป้องกนัการเขา้ถึงระบบที6ให้บรกิาร
ทางเครอืขา่ยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) บริหารจัดการเครือข่ายที6เกี6ยวกับการให้บริการ เพื6อป้องกัน 
ภยัคุกคามทางเครอืขา่ย หรอืขอ้มลูที6สง่ผ่านทางเครอืขา่ย เช่น 

(๑.๑) ต้องกําหนดมาตรการควบคุมการเชื6อมต่อทางเครือข่าย  
การอนุญาตการเชื6อมต่อโดยอุปกรณ์จากภายนอก 

(๑.๒) การตรวจสอบตวัตนในการใชง้านเครอืขา่ย 

(๑.๓) การแบ่งแยกเครอืขา่ยตามกลุ่มบรกิารสารสนเทศ 

(๑.๔) ตดิตั %งโปรแกรมป้องกนัภยัคุกคามจากภายนอก 

(๒) มมีาตรการควบคุมและป้องกนัไวรสัที6มปีระสทิธภิาพและปรบัปรุง
ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

 

๓. การรกัษาสภาพความพรอ้มใช้งานของการให้บริการ  

ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการให้บริการที6มีประสิทธิภาพและมีสภาพ 
ความพร้อมใช้งานในการให้บริการตลอดเวลา สามารถรองรับการทําธุรกรรมตาม 
ความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างพอเพยีง ตอบสนองการทาํธุรกรรมไดอ้ย่างรวดเรว็
ทั %งในเวลาปกติและเวลาที6มีการใช้บริการอย่างหนาแน่น (Peak Time) รวมทั %ง 
มกีารสํารองขอ้มูลอย่างเหมาะสม เพื6อให้สามารถกู้ระบบให้กลบัมาทํางานได้ตามปกต ิ
ในกรณีที6เกดิความเสยีหาย 
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 ๔๔๔
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๓.๑ การประเมิน และจดัการความเสี�ยงของระบบที�ให้บริการ  

ผู้ให้บริการต้องมีวิธีการประเมินความเสี6ยงของระบบที6ให้บริการ 
ที6เหมาะสม กาํหนดเกณฑใ์นการยอมรบัความเสี6ยงและระบุระดบัความเสี6ยงที6ยอมรบัได ้
รวมถึงกําหนดวิธีการจัดการความเสี6ยงที6อาจเกิดขึ%น  ทั %งนี%  ผู้ให้บริการต้องจัดให้ม ี
การทบทวนความเสี6ยงอยู่เสมอใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการทางเทคโนโลยแีละสถานการณ์
ปัจจุบนั 

 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) กาํหนดวธิกีารประเมนิความเสี6ยงที6เป็นรปูธรรม 

(๒) วิเคราะห์และประเมินผลกระทบที6มีต่อธุรกิจที6อาจเป็นผลจาก 
ความลม้เหลวของการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยั 

(๓) กําหนดเกณฑ์ในการยอมรบัความเสี6ยง และระดับความเสี6ยง 
ที6ยอมรบัได ้

(๔) ระบุและประเมินทางเลือกในการจัดการกับความเสี6ยงในการ
ดาํเนินการที6อาจเกดิขึ%นได ้เพื6อหลกีเลี6ยงความเสี6ยงและลดความเสยีหายที6จะเกดิขึ%น 

 

๓.๒ การติดตามตรวจสอบความผิดปกติและความล่อแหลมของระบบ
สารสนเทศ  

ผู้ให้บริการต้องกําหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบความผิดปกต ิ
ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารที6เกี6ยวกบัช่องโหว่ในระบบต่าง ๆ ที6ใหบ้รกิาร เพื6อประเมนิความเสี6ยง
และกาํหนดมาตรการรองรบัเพื6อลดความเสี6ยงดงักล่าว 

 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) ตดิตามตรวจสอบรายการที6ไม่ปกต ิและโอกาสที6จะเกดิภยัคุกคาม 
หรอืการลกัลอบเขา้ถงึระบบสารสนเทศ 

(๒) ประเมนิช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability Assessment) จดัเตรยีม
แนวทางการแกไ้ข หรอืปิดช่องโหว่จากความล่อแหลมของระบบ โดยเฉพาะในส่วนของ
ระบบเครอืขา่ยที6เกี6ยวกบัการใหบ้รกิาร รวมถงึโปรแกรมระบบงานและฐานขอ้มลู 
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 ๔๔๕ 
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(๓) กรณีระบบมีความเสี6ยงสูง ควรจัดให้มีการทดสอบเจาะระบบ 
(Penetration Test) เพื6อทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการรักษาความมั 6นคง
ปลอดภยั 

 

๓.๓ การแก้ไขปัญหา บนัทึกเหต ุการณ์ และการรายงาน กรณีระบบ
สารสนเทศได้รบัความเสียหาย 

ผู้ให้บริการต้องมีการติดตาม บันทึก และรายงานเหตุการณ์ละเมิด
ความมั 6นคงปลอดภยั ผ่านช่องทางการรายงานที6กําหนดไว ้โดยดําเนินการอย่างรวดเรว็ที6สุด
เท่าที6จะทําได ้รวมทั %งใหม้กีารเรยีนรูจ้ากเหตุการณ์ที6เกดิขึ%นแลว้ เพื6อเตรยีมการป้องกนั 
ที6จาํเป็นไวล่้วงหน้า 

 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) กําหนดขั %นตอนการแกไ้ขปัญหา ทมีงานหรอืผูร้บัผดิชอบ รวมถึง
วธิกีารรายงานปัญหาใหก้บัผูบ้รหิาร และแจง้ใหก้บัผูเ้กี6ยวขอ้งทราบ 

(๒) เกบ็รวบรวมหลกัฐานต่าง ๆ ที6เป็นประโยชน์ 

(๓) บันทึกเหตุการณ์ หรือจัดทํารายงานที6เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื6อเกบ็ไวเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหา 

 

๓.๔ การสาํรองข้อม ูล  

ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการสํารองและทดสอบข้อมูลที6สํารองเก็บไว้
อย่างสมํ6าเสมอ เพื6อรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ และสภาพความพร้อมใช้งานของ 
การใหบ้รกิาร 

 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) สํารองข้อมูลที6สําคัญ และข้อมูลอื6นที6จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
สาํรองใหพ้รอ้มใชง้านได ้

(๒) กําหนดวธิปีฏบิตัิ หรอืขั %นตอนในการสํารองขอ้มูลให้ชดัเจน เช่น 
ขอ้มูลที6จะสาํรอง ความถี6ในการสาํรองขอ้มูล สื6อที6ใช ้สถานที6เกบ็ วธิกีารเกบ็รกัษา และ
การนํามาใชง้าน 

(๓) ทดสอบข้อมูลที6เก็บสํารองไว้อย่างสมํ6าเสมอ และให้เป็นไปตาม
นโยบายการสาํรองขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิาร 
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๓.๕ การจดัทาํแผนรองรบัการดาํเนินธรุกิจอยา่งต่อเนื�อง หรอืแผนฉุกเฉิน
ทางระบบสารสนเทศ  

ผู้ให้บริการต้องจัดทําแผนสร้างความต่อเนื6องให้กับการให้บริการ 
การชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์และนําแผนมาดําเนินการเพื6อใหบ้รกิารสามารถดําเนิน
ต่อไปไดต้ามระยะเวลาที6กาํหนดไวห้ลงัจากที6มเีหตุการณ์ที6ทาํใหบ้รกิารหยุดชะงกั 

 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) วิเคราะห์และระบุความเสี6ยง และการดําเนินงานที6สําคัญของ 
การใหบ้รกิาร 

(๒) กําหนดระยะเวลาหยุดดําเนินงานที6ยอมรบัได้ (Recovery Time 
Objectives) 

(๓) จดัทําแผนเป็นลายลกัษณ์อกัษร กําหนดขั %นตอนรายละเอยีดการ
ดําเนินการ เมื6อมีการหยุดชะงกัของการดําเนินงานที6สําคัญ เพื6อให้สามารถกลับมา
ดาํเนินงานไดต้ามระยะเวลาที6กาํหนด รายละเอยีดของแผนอย่างน้อยประกอบดว้ย 

ก. ชื6อแผน 

ข. วตัถุประสงค ์และขอบเขตของแผน 

ค. รายละเอยีดของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทรพัยากรที6จาํเป็น
สาํหรบัปฏบิตังิานทดแทน 

ง. ผูร้บัผดิชอบ ผูม้อีํานาจตดัสนิใจ การตดิต่อสื6อสารกบัผูเ้กี6ยวขอ้ง
ทั %งภายในและภายนอก 

จ. วธิกีารปฏบิตักิรณีเกดิปัญหา และสถานที6ปฏบิตังิานทดแทน 

(๔) จัดให้มีการฝึกอบรมแผนแก่พนักงานและผู้มีส่วนเกี6ยวข้องกับ 
การดาํเนินการตามแผนอย่างสมํ6าเสมอ 

(๕) ทดสอบและทบทวนแผนสาํหรบัการดําเนินงานที6สาํคญัอย่างน้อย 
ปีละ ๑ ครั %ง หรอืเมื6อมกีารเปลี6ยนแปลงปัจจยัที6มผีลต่อความเสี6ยง 

 

๓.๖ การบาํรงุรกัษาอปุกรณ์ระบบสารสนเทศ  

ผูใ้หบ้รกิารต้องกําหนดใหม้กีารบํารุงรกัษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสมํ6าเสมอ
เพื6อใหอุ้ปกรณ์ทาํงานไดอ้ย่างต่อเนื6อง และอยู่ในสภาพที6มคีวามสมบรูณ์ต่อการใชง้าน 
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แนวปฏบิตั ิ

กาํหนดใหม้กีารบาํรุงรกัษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสมํ6าเสมอ เพื6อใหอุ้ปกรณ์
ทาํงานไดอ้ย่างต่อเนื6อง และใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

 

๔. การตรวจสอบความม ั �นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ  

ผู้ให้บริการจะต้องจดัให้มีการตรวจสอบความมั 6นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศอย่างสมํ6 าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั %ง เพื6อให้มั 6นใจได้ว่านโยบายและ
มาตรการการรักษาความมั 6นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที6 เกี6ยวข้องกับ 
การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมั 6นคงปลอดภัยสามารถให้บริการได ้
อย่างต่อเนื6อง 

 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) จัดให้มีผู้ตรวจสอบและดําเนินการตรวจสอบความมั 6นคงปลอดภัย 
ทางระบบสารสนเทศในเรื6องที6มคีวามเสี6ยงหรอืมคีวามสาํคญัต่อการใหบ้รกิารอย่างน้อย 
ปีละ ๑ ครั %ง และจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบเสนอผูบ้รหิารของผูใ้หบ้รกิารเพื6อพจิารณา
ระดบัความเสี6ยงที6เป็นอยู่และกําหนดแนวทางการปรบัปรุง และแจง้ใหห้น่วยงานภายใน 
ที6เกี6ยวขอ้งทราบเพื6อนําไปปฏบิตั ิ

(๒) ติดตาม ตรวจสอบการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที6เกี6ยวข้องทั %งหมด เพื6อหลีกเลี6ยงการละเมิด
ขอ้กําหนดทางกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัิ ขอ้กําหนดในสญัญา และขอ้กําหนดด้านความ
มั 6นคงปลอดภยั 

 
 

ฝ่ายระบบการชาํระเงนิ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ 
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 ๔๔๘ 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เรื6อง แนวทางการจดัทาํแนวนโยบาย (Certificate Policy) และ 

แนวปฏบิตั ิ(Certification Practice Statement) 

ของผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(Certification Authority) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   
 

เพื6 อ ให้การให้บริการของผู้ ให้บ ริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ม ี
ความน่าเชื6อถอื ตลอดจนมมีาตรฐานเป็นที6ยอมรบัในระดบัสากล คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรกําหนดแนวทางในการจดัทําแนวนโยบาย (Certificate 
Policy) และแนวปฏิบัติ  (Certification Practice Statement) ของผู้ ให้บ ริการออก
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(Certification Authority) 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ (๖) มาตรา ๒๙ (๗) และมาตรา ๓๗ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสจ์งึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

ข้อ ๑  ให้ผู้ให้บริการออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) 
จดัทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏบิตัิ (Certification Practice Statement) 
ตามแนวทางการจดัทําแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏบิตัิ (Certification 
Practice Statement) ของผู้ ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification 
Authority) ทา้ยประกาศนี% 

 

ขอ้ ๒๒๒  ประกาศนี%ใหใ้ชบ้งัคบัตั %งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

รอ้ยตรหีญงิ ระนองรกัษ์  สวุรรณฉว ี

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

                                                                                 
๒๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๑๘๐ ง/หน้า ๒๗/๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 
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 ๔๔๙ 

แนวทางการจดัทาํแนวนโยบาย (Certificate Policy) และ 

แนวปฏิบตัิ (Certification Practice Statement) 
ของผ ูใ้ห้บริการออกใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(Certification Authority) 

 

๑. บทนํา 

 

ในการนําใบรับ รองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ที6 ออกโดย 
ผู้ให้บริการออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) เพื6อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถนําไปใช้ในการรบัรองตวับุคคลผู้ถือใบรบัรองสําหรบัใช้ในการสรา้งลายมือชื6อ 
ดจิทิลั (Digital Signature) อนัเป็นลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสท์ี6เชื6อถอืไดป้ระเภทหนึ6ง หรอื
สาํหรบัการรบัรองความมตีวัตนของนิตบิุคคล หรอืรบัรองเครื6องใหบ้รกิารหรอืเซริฟ์เวอร ์
(Server) หรือเอนทิตี (Entity) อื6นใดก็ตาม ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโครงสร้าง
พื% น ฐาน กุญ แจสาธารณ ะ (Public Key Infrastructure ห รือ เท คโน โลยี  PKI) นั %น  
ความน่าเชื6อถือของผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส์ นับว่ามีส่วนสําคญัยิ6งต่อ 
การใช้บริการและก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายในธุรกรรมต่าง ๆ ที6ทําขึ%นโดยม ี
การนําใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ยืนยันหรือรบัรองตัวบุคคล นิติบุคคล เครื6องให ้
บรกิารหรอืเซริฟ์เวอร ์หรอืเอนทติใีดกต็าม ในการทาํธุรกรรมแต่ละครั %ง 

เพื6อใหก้ารใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามน่าเชื6อถอื 
หน่วยงานที6ชื6อว่า Internet Engineering Task Force หรือ IETF ซึ6งทําการพัฒนา
สถาปัตยกรรมทางอนิเทอรเ์น็ต (Internet Architecture) จงึไดก้าํหนดกรอบหรอืแนวทาง
ในการทําแนวนโยบายและแนวปฏิบตัิของผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส์ขึ%น 
เรยีกว่า Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification 
Practices Framework (RFC 3647) อนัเป็นมาตรฐานที6ได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล 
จึงได้นํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําประกาศฉบับนี%สําหรบัใช้ปฏิบัติในการจัดทํา
แนวนโยบายและแนวปฏบิตัขิองผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย 
เพื6อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

 

๒. คาํนิยาม (Definition) และคาํย่อ (Acronym) 

 

ในสว่นนี%แสดงถงึคาํนิยามและคาํย่อเพื6อใหค้วามหมายกบัคาํที6ถูกใชใ้นเอกสารนี%
อย่างเขา้ใจไดถู้กตอ้งตรงกนั 
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คาํ/คาํย่อ คาํนิยาม 
RFC “The Internet Request For Comments” เป็นชุดเอกสารที6เขยีน

เพื6อนิยามหรือบรรยายตามความเป็นจริงปัจจุบันและแนะนํา 
แนวปฏิบัติเกี6ยวกับเกณฑ์วิธี (Protocol) และนโยบายของ
อนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

บุคคล บุคคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคล 
เอนทติ ี บุคคลและรวมถึงเครื6องให้บริการ (Server) หรอืเว็บไซต์ หรือ

หน่วยปฏิบัติงาน (Operating Unit/Site) หรือเครื6องมืออื6นใด 
(Device) ที6อยู่ภายใตก้ารควบคุมของบุคคล 

Certificate 
Revocation List 
(CRL) 

รายการเพกิถอนใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์คอื รายการใบรบัรอง
อเิลก็ทรอนิกสท์ี6ถูกเพกิถอนการใชง้าน 

Online 
Certificate 
Status Protocol 
(OCSP) 

เกณฑ์วธิ ี(Protocol) สําหรบัตรวจสอบสถานะของการเพกิถอน
ใบรบัรอง หรอืวนัเวลาที6เริ6มตน้และสิ%นสดุการใชใ้บรบัรอง 

Object Identifier 
(OID) 

ค่าสมัพนัธ์ซึ6งบ่งบอกถงึขอ้มูลสารสนเทศของวตัถุ (Information 
Object) ใด ๆ โดยเป็นค่าที6สามารถบ่งชี%ไดถ้งึความเป็นหนึ6งเดยีว
ของ Object นั %น ๆ 

กุญแจสาธารณะ 
Public Key 

กุญแจที6ใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื6อดจิทิลั และสามารถนําไปใช้
ในการเข้ารหสัลบัข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อมิให้สามารถเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที6มีการเข้ารหัสลบันั %นได ้
เพื6อประโยชน์ในการรกัษาความลบัของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น 

กุญแจสว่นตวั 
Private Key 

กุญแจที6ใช้ในการสร้างลายมือชื6อดิจิทัล และสามารถนําไปใช ้
ในการถอดรหัสลับเมื6อมีการเข้ารหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
เพื6อให้สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที6ม ี
การเขา้รหสัลบันั %นได ้
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คาํ/คาํย่อ คาํนิยาม 
คู่กุญแจ Key 
Pair 

กุญแจส่วนตวัและกุญแจสาธารณะในระบบการเขา้รหสัลบัแบบ
อสมมาตรที6 ได้สร้างขึ%น โดยวิธีการที6ทํ าให้ กุญแจส่วนตัว 
มคีวามสมัพนัธใ์นทางคณิตศาสตรก์บักุญแจสาธารณะในลกัษณะ
ที6สามารถใช้กุญแจสาธารณะตรวจสอบได้ว่าลายมือชื6อดิจิทัล 
ไดส้รา้งขึ%นโดยใชกุ้ญแจสว่นตวันั %นหรอืไม่ และสามารถนํากุญแจ
สาธารณะไปใช้ในการเข้ารหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทําให ้
ไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เพื6อ
ประโยชน์ในการรกัษาความลบัของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์เว้นแต่
บุคคลที6ถือกุญแจส่วนตัวซึ6งสามารถนํากุญแจส่วนตัวของตน 
ใช้ในการถอดรหัสลบัของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื6อให้เจ้าของ
กุญแจส่วนตัวสามารถอ่านหรือเข้าใจความหมายของข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสน์ั %นได ้

เจา้หน้าที6รบั
ลงทะเบยีน
Registration 
Authority (RA) 

ผูซ้ึ6งทาํหน้าที6รบัลงทะเบยีนเมื6อมกีารยื6นคาํขอใชบ้รกิาร แจง้เพกิถอน
ใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือต่ออายุใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส ์ 
โดยทําการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
ที6ผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ว ้

พฤตกิารณ์ที6
กระทบต่อความ
มั 6นคงปลอดภยั
ของขอ้มลู 
(Compromise) 

หมายถึง การที6ขอ้มูลสูญหาย ถูกทําลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผย
โดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ 
การเกบ็รกัษาขอ้มูลนั %น รวมทั %งกรณีที6มเีหตุอนัควรสงสยัว่าจะมี
พฤตกิารณ์ดงักล่าว 

 

๓. หวัข้อที�ต ้องกาํหนดไว้ในแนวนโยบาย และ แนวปฏิบตัิ 
 

บทที� ๑ บทนํา (Introduction) 

บทที� ๒ ความรบัผดิชอบในการเผยแพร่ขอ้มลูและการเกบ็รกัษาขอ้มลู 

(Publication and Repository Responsibilities) 

บทที� ๓ การระบุและการยนืยนัตวับุคคล (Identification and Authentication) 
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บ ท ที�  ๔  ข้อกํ าหนดเกี6ยวกับการดําเนินการตลอดอายุของใบรับรอง
อเิลก็ทรอนิกส ์(Certificate Life-Cycle Operation Requirements) 

บทที�  ๕ การควบคุมความมั 6นคงปลอดภัยของเครื6องมืออุปกรณ์ การบรหิาร
จดัการ และการดาํเนินงาน 

(Facility, Management, and Operational Controls) 

บทที� ๖ การควบคุมความมั 6นคงปลอดภยัดา้นเทคนิค 

(Technical Security Controls) 

บทที� ๗ การกาํหนดรปูแบบของใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์รายการเพกิถอน และ
สถานะของใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

(Certificate, CRL, and OCSP Profiles) 

บทที�  ๘ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎข้อบังคบัต่าง ๆ และการประเมิน 
ความเสี6ยงอื6น ๆ (Compliance Audit and Other Assessment) 

บทที� ๙  ขอ้กาํหนดอื6น ๆ และประเดน็กฎหมาย 

(Other Business and Legal Matters) 

 

๔. เนื4อหาที�ต ้องกาํหนดไว้ในแนวนโยบาย และแนวปฏิบตัิ  
 

บทที� ๑ บทนํา (Introduction) 

เนื%อหาในบทนี% จะกล่าวถงึประเภทของบุคคลหรอืเอนทติทีี6เกี6ยวขอ้งและการนํา
แนวนโยบายหรอืแนวปฏบิตัไิปใชง้าน 

 

๑. ข้อม ูลเบื4องต้นทั �วไป (Overview) 

สาระสาํคญัของเนื%อหาในขอ้นี% คอื การกล่าวถงึแนวนโยบายและแนวปฏบิตั ิ
โดยทั 6ว ๆ ไป และการนําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที6จดัทําขึ%นไปปรบัใช้เมื6อมีการ
ประยุกต์ ใช้ PKI เช่น กรณีที6มีการกําหนดระดับความน่าเชื6อถือของใบรับรอง
อเิลก็ทรอนิกสท์ี6แตกต่างกนั ใบรบัรองซึ6งแตกต่างกนันั %นอาจมีความซบัซ้อนหรืออาจ 
มกีารกาํหนดขอบเขตการใช ้PKI ที6แตกต่างกนั  ดงันั %น การแสดงขอ้มลูเกี6ยวกบัโครงสรา้ง
ของ PKI จงึมปีระโยชน์ต่อการทาํความเขา้ใจเนื%อหาในสว่นนี% 
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๒. ชื�อเอกสาร (Document Name and Identification) 

เนื%อหาในส่วนนี%จะกําหนดเกี6ยวกบั “ชื6อ” สําหรบัใช้เรยีกแนวนโยบายและ
แนวปฏบิตัิ หรอืเรยีกสิ6งหนึ6งสิ6งใด (Other Identifier)  ทั %งนี% รวมถึงการเรยีกชื6อเอกสาร
หรอืสิ6งที6ระบุถงึเช่นว่านั %นในทางเทคนิคด้วย กล่าวคอื จําเป็นต้องมกีารจดทะเบยีนเลข 
OID ซึ6 งมีชื6 อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ASN.1 Object Identifier” ในทางปฏิบัต ิ
การกําหนดเลข OID ของแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ หรือสิ6งหนึ6งสิ6งใดนั %นก็เพื6อให้
สามารถตรวจสอบได้ว่าแนวนโยบายและแนวปฏิบตัิ หรอืสิ6งอื6นที6ถูกระบุถึงและกํากบั
ด้วยเลข OID นั %น มีอยู่จริง เนื6องจากเลข OID จะเป็นตัวเลขซึ6งมีความสมัพันธ์หรือ
เชื6อมโยงถึง Information Object ใด ๆ ลักษณะการกําหนดเลข OID จะมีการจัดเรียง 
ลําดบัตวัเลขกนัและคั 6นตัวเลขด้วยจุด โดยมหีน่วยงานรบัจดทะเบยีนเลข OID จํานวน
ห ลาย ห น่ วย งาน ด้ ว ย กัน  ได้ แ ก่  American National Standard Institute (ANSI) 
สหรฐัอเมรกิา, ISO เป็นตน้ 

 

๓. บุคคลที�เกี�ยวข้อง (PKI Participants) 

เนื%อหาในบทนี%ควรจะกําหนดลกัษณะ (Identity) ประเภทของบุคคลหรือ
เอนทิตี (Entity) ที6เกี6ยวข้อง รวมทั %งกําหนดบทบาทและหน้าที6ของบุคคลหรือเอนทิตี
เหล่านั %นดว้ย 

 

๓.๑ ผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(Certification Authority) 

คอื ผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ6งสรา้งและออกใบรบัรอง
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื6อรบัรองกุญแจสาธารณะใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 

 

๓.๒ เจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีน (Registration Authority) 

คอื บุคคลหรอืเอนทิตี ที6ทําหน้าที6ในการตรวจสอบตัวบุคคลผู้สมคัร 
ขอใช้บริการ ทั %งในขั %นตอนที6มีการะบุตัวบุคคลผู้สมัครขอใช้บริการ (Identification)  
ว่าผูส้มคัรขอใชบ้รกิารเป็นใคร หรอืเอนทติใีดและขั %นตอนการยนืยนัหรอืพสิจูน์ตวับุคคล 
(Authentication) ว่า ผูส้มคัรขอใชบ้รกิารหรอืเอนทตีอีื6นใดเป็นบุคคลหรอืเอนทตินีั %นจรงิ 
นอกจากนั %นผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีน จะทาํหน้าที6
ทาํนองเดยีวกนัในการเพกิถอนใบรบัรอง หรอืต่ออายุใบรบัรอง โดยทาํการตรวจสอบและ 
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ยนืยนัความถูกต้องของขอ้มูลที6ผู้สมคัรขอใช้บริการได้ให้ไว้ในขั %นตอนต่าง ๆ หลงัจาก
ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลผูส้มคัรขอใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ จงึแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิาร
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ออกใบรับรองให้กับผู้สมัครขอใช้บริการต่อไป  ทั %งนี% 
เจ้าหน้าที6รบัลงทะเบียน อาจเป็นบุคลากรของผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอือาจเป็นบุคลากรของผูส้มคัรขอใชบ้รกิาร หรอือาจเป็นหน่วยงานหรอืเอนทติอีื6นที6ได้
ทาํขอ้ตกลงกบัเจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีน เพื6อทาํหน้าที6ดงักล่าว 

 

๓.๓ ผูใ้ชบ้รกิาร (Subscriber) 

คือ บุคคล หรือเอนทิตีใด ๆ ที6ได้รบัใบรบัรองจากผู้ให้บริการออก
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

 

๓.๔ คู่กรณีที6เกี6ยวขอ้ง (Relying Party) 

คอื บุคคล หรอืเอนทติอีื6นใดที6เชื6อถอืลายมอืชื6อดจิทิลั อนัเป็นลายมอืชื6อ
อเิลก็ทรอนิกสช์นิดหนึ6งหรอืเชื6อถอืใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ ดงันั %น คู่กรณีที6เกี6ยวขอ้งอาจเป็น
ผู้ใช้บรกิารจากผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ หรอือาจไม่ใช่ผู้ใช้บริการจาก 
ผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

แต่เป็นผู้ซึ6งกระทําการหรืองดเว้นกระทําการใด ๆ เพราะเชื6อถือ
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสห์รอืลายมอืชื6อดจิทิลั โดยการใชกุ้ญแจสาธารณะที6อยู่ในใบรบัรองนั %น
ในการตรวจสอบตวัตนที6แท้จรงิของผู้ขอใช้บรกิารซึ6งเป็นเจ้าของลายมือชื6อดจิทิลัและ 
มชีื6อปรากฏอยู่ในใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

 

๓.๕ บุคคลซึ6งเกี6ยวขอ้งอื6น ๆ (Other Participants) 

คอื บุคคล หรอืเอนทติอีื6น นอกจากที6กล่าวถงึขา้งต้น เช่น ผูใ้หบ้รกิาร
ในการเกบ็รกัษาขอ้มูล (Providers of Repository Services) หรอืผูไ้ดร้บัการว่าจา้งโดยการ 
Outsource ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

 

๓.๖ การใชใ้บรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(Certificate Usage) 

เนื%อหาในสว่นนี%ควรกาํหนดเกี6ยวกบัลกัษณะหรอืประเภทของใบรบัรอง
อิเล็กทรอนิกส์ที6มีการนําไปใช้ในทางปฏิบตัิ เช่น ใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์เพื6อรบัรอง 
ตัวบุคคล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื6อรับรองตัวนิติบุคคล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ์
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เพื6อรบัรองเวบ็ไซต์ ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสเ์พื6อรบัรองเครื6องให้บรกิารหรอืเซิรฟ์เวอร ์
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื6 อใช้กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ ใบรับรอง
อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัใชก้บัสญัญาหรอืการทาํขอ้ตกลง เป็นตน้ 

ทั %งนี%  ในกรณีที6มีข้อจํากัดการใช้งาน หรือกรณีที6มีการจัดระดับ 
ความน่าเชื6อถอืของใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์กค็วรระบุไวใ้หช้ดัเจนดว้ย และหากลกัษณะ
การใชง้านหรอืชนิดของใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสม์คีวามแตกต่างกนัจนจําเป็นต้องจดัทํา
แนวนโยบายหรอืแนวปฏบิตัสิาํหรบัการใชง้านแต่ละลกัษณะหรอืตามชนิดของใบรบัรอง 
กจ็าํเป็นตอ้งใหข้อ้มลูในเรื6องดงักล่าวเอาไวช้ดัเจนดว้ยเช่นกนั 

 

๓.๗ การบริหารจัดการเกี6ยวกับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ (Policy 
Administration) 

เนื% อหาในส่วนนี% ควรกล่าวถึงชื6 อ  ที6 อยู่ ของหน่วยงานที6 ยก ร่าง  
จดทะเบยีน ดแูลและปรบัปรุงเอกสารแนวนโยบายและแนวปฏบิตั ินอกจากนั %นยงัรวมถงึ 
ชื6อ ที6อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารของ 
ผูท้ี6สามารถตดิต่อได ้ ทั %งนี% โดยอาจกําหนดเป็นตําแหน่งที6รบัผดิชอบในการตอบขอ้ซกัถาม
หรอืตดิต่อกบัผูใ้ชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์กไ็ด ้

นอกจากนั %น เพื6 อสร้างความน่าเชื6อถือให้กับการให้บริการของ 
ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เอง ในกรณีที6ผู้ ให้บริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ตามแนวทางที6คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสป์ระกาศกําหนดแล้ว ควรระบุถึงคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์และที6อยู่ของหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการไวใ้นขอ้นี%ดว้ย 

 

๓.๘ คาํนิยามและคาํย่อ (Definitions and Acronyms) 

โดยที6ในการจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ จําเป็นต้องมีการ
กล่าวถึงคําศพัท์ และคําย่อเป็นจํานวนมาก  ดงันั %น ในบทนี%จงึควรมกีารให้ความหมาย
ของคําศัพท์หรือคําย่อเหล่านั %นไว้ด้วย เช่น การให้ความหมายของคําว่าผู้ให้บริการ 
ออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์เจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีนผูใ้ชบ้รกิาร แนวนโยบายและแนวปฏบิตั ิ
ลายมอืชื6อดจิทิลั ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์คู่กุญแจ กุญแจส่วนตวั กุญแจสาธารณะ เอนทติ ี
เป็นตน้ เพื6อเป็นขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารต่อไป 
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บ ท ที�  ๒ ค วาม ร ับ ผิ ด ชอ บ ใน การ เผย แ พร่ข้อ ม ูล แ ล ะก าร เก ็บ ร ักษาข้อ ม ู ล 
(Publication and Repository Responsibilities) 

สาํหรบัเนื%อหาในส่วนนี% ควรจะต้องระบุเกี6ยวกบับุคคลซึ6งทําหน้าที6ในการเก็บ
รกัษาขอ้มูล (Repository) ในการให้บรกิารของผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์
ไม่ว่าผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสจ์ะทําหน้าที6ดงักล่าวนั %นเอง หรอืเป็นการ 
ใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารรายอื6นและความรบัผดิชอบของบุคคลหรอืหน่วยงานที6ทาํหน้าที6
ในการเผยแพร่ขอ้มูลเกี6ยวกบัแนวนโยบาย และแนวปฏบิตั ิรวมทั %งเนื%อหาที6จะมกีารเผยแพร่ 
เช่น การควบคุมมาตรการในการรักษาความมั 6นคงปลอดภัย (Security Controls)  
การรกัษาความลบัทางการค้า (Trade Secret) สําหรบัข้อมูลสําคญัที6มีความอ่อนไหว 
เป็นตน้ 

นอกจากนั %น ควรให้ขอ้มูลเกี6ยวกบัความถี6หรอืความบ่อยในการเผยแพร่ขอ้มูล 
การควบคุมการเขา้ถงึขอ้มูลที6มกีารเผยแพร่นั %น (Access Control) รวมทั %งแนวนโยบาย
และแนวปฏบิตัใิบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืสถานะของใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทั %ง
การเพกิถอนใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

 

บทที�  ๓ การระบุแล ะการยืน ย ันต ัวบุค คล  ((Identification and Authentication 
(I&A)) 

สําหรบัเนื%อหาในบทนี%ควรให้ข้อมูลเกี6ยวกบัขั %นตอนในการยืนยนัหรือพิสูจน์ 
ตวับุคคล หรอืเอนทติขีองผูส้มคัรขอใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอืเจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีนก่อนที6จะมกีารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทั %งกําหนด
ขั %นตอนในการยนืยนัหรอืพสิจูน์บุคคลของผูใ้ห้บรกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื
เจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีน หรอืเอนทติีที6เกี6ยวขอ้งกบัการให้บรกิารหรอืร่วมให้บรกิารกบั
ผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั %น อาจให้ข้อมูลเกี6ยวกับการออก
ใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ การต่ออายุใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเพิกถอน
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส์ไปพร้อมกนัด้วย อย่างไรกต็าม เนื%อหาที6พงึกําหนดไว้ในบทนี%
นอกจากที6กล่าวถงึขา้งตน้ มดีงัต่อไปนี% 
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๑. การกาํหนดรปูแบบของชื�อ (Naming) 

สาํหรบัการกําหนดรูปแบบของชื6อที6ใช้ (Naming Convention) เพื6อระบุถึง
ผูใ้ชบ้รกิารนั %นควรกาํหนด ดงันี% 

๑.๑ รูปแบบของชื6 อ เช่น X.500 Distinguished Name หรือ RFC 822 
Names สาํหรบัจดหมายอเิลก็ทรอนิกสห์รอือเีมล ์(e-mail) และ X.400 สาํหรบัชื6อ 

๑.๒ ชื6อนั %น จะมคีวามหมายหรอืไม่มกีไ็ด ้

๑.๓ การกาํหนดชื6อของผูใ้ชบ้รกิารในกรณีที6มกีารใชช้ื6อนิรนามหรอืนามแฝง
หรอืปิดบงัชื6อที6แทจ้รงิ (Anonymous or Pseudonymous) 

๑.๔ กฎในการแปลงชื6อในรปูแบบต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน X.500 และ RFC 822 
เป็นตน้ 

๑.๕ ชื6อนั %นจะตอ้งมลีกัษณะเฉพาะ (Unique Name) 

 

๒. ความสมบูรณ์ในการระบุตวับุคคล (Initial Identity Validation) 

ขอ้มูลในส่วนนี% ควรจะกําหนดเกี6ยวกบัวธิกีารระบุตวับุคคล (Identification) 
และยนืยนัหรอืพิสจูน์ตวับุคคล (Authentication) เมื6อแรกเริ6มลงทะเบยีนกบัผูใ้ห้บรกิาร
ออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์เจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีน ผูใ้ชบ้รกิาร หรอืคู่กรณีที6เกี6ยวขอ้งอื6น ๆ  
ทั %งนี% โดย 

๒.๑ การยืนยันหรือพิสูจน์ความสัมพันธ์ของกุญแจส่วนตัวกับกุญแจ
สาธารณะที6ถือหรอืครอบครองอยู่โดยผู้ใช้บรกิาร เช่น การใช้ในการพิสูจน์ลายมือชื6อ
ดิจิทัลที6ปรากฏในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการใช้ลายมือชื6อดิจิทัลในการส่ง 
Certificate Request Message มายงัผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

๒.๒ การยืนยันหรือพิสูจน์เงื6อนไขสําหรบัการตรวจสอบความมีอยู่ของ
องค์กรหรอืหน่วยงาน เช่น การตรวจสอบจากหนังสอืรบัรองของบรษิัทหรือนิติบุคคล 
ที6ออกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้ 

๒.๓ การยืนยนัหรอืพิสูจน์เงื6อนไขสําหรบัการตรวจสอบข้อมูลของบุคคล 
ซึ6งกระทําการในนามขององค์กรหรือหน่วยงาน เช่น การตรวจสอบจากหนังสือ 
มอบอาํนาจ เป็นตน้ 
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๓. การระบุและยืนยนัหรือพิสูจน์ตวับุคคลเมื�อมีการขอออกกญุแจใหม่ 
(Identification and Authentication for Re-key Requests) 

สําหรบัขั %นตอนนี% จะครอบคลุมทั %งในขั %นตอนที6ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
หมดอายุลงและกรณีมกีารเพกิถอนการใชใ้บรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ ดงันั %น จงึควรจะเป็น
ขั %นตอนที6มรีปูแบบการทํางานทํานองเดยีวกนักบัการระบุและยนืยนัหรอืพสิจูน์ตวับุคคล
เหมอืนกบัขั %นตอนแรกที6ไดม้กีารขอใชบ้รกิาร 

 

๔. การระบุและยืนยนัหรอืพิสูจน์ตวับุคคลเมื�อมีการขอเพิกถอนใบรบัรอง
อิเลก็ทรอนิกส ์(Identification and Authentication for Revocation Requests) 

เพื6อระบุประเภทของบุคคลที6สามารถทําการร้องขอเพิกถอนใบรบัรอง
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละขั %นตอนในการยนืยนัหรอืพสิจูน์ขอ้มูลที6แสดงตวัตนของบุคคลดงักล่าว
รวมทั %งสทิธขิองบุคคลนั %น 

 

บทที� ๔ ข้อกาํหนดเกี�ยวกบัการดาํเนินการตลอดอายุของใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์
(Certificate Life-Cycle Operation Requirements) 

ข้อมูลในส่วนนี%ใช้ในการระบุข้อกําหนดในการดําเนินการเกี6ยวกับใบรบัรอง
อเิลก็ทรอนิกสส์ําหรบัผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์เจ้าหน้าที6รบัลงทะเบียน 
ผูใ้ชบ้รกิาร และบุคคลที6เกี6ยวขอ้งอื6น ๆ ใหส้อดคลอ้งกบับทบาทและหน้าที6ของตน 

 

๑. การยื�นคาํขอใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(Certificate Application) 

ส่วนนี%ควรระบุข้อกําหนดเกี6ยวกับการสมัครขอใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส ์
ดงัต่อไปนี% 

๑.๑ บุคคลที6สามารถสมคัรขอใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ เช่น ผู้ที6จะมีชื6อ 
ในใบรบัรอง อเิลก็ทรอนิกส ์(Certificate Subject) หรอื RA เป็นตน้ 

๑.๒ กระบวนการยื6นคําขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และภาระหน้าที6 
ที6เกี6ยวขอ้ง ตวัอย่างของกระบวนการยื6นขอใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์อาจเป็นดงัต่อไปนี% 

(๑ ) ผู้ ส่ งคํ าขอใบรับ รองสร้างคู่ กุญ แจและส่ งคํ าขอใบรับ รอง
อเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้จา้หน้าที6รบัลงทะเบยีน โดยผูส้ง่คาํขอใบรบัรองตอ้งใหข้อ้มลูที6ครบถว้น
และถูกต้องตามระเบียบการขอใบรบัรองอเิล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บรกิารออกใบรบัรอง
อเิลก็ทรอนิกส ์
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(๒) เจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีนตรวจคําขอ และลงลายมอืชื6อกํากบัคําขอ 
ที6ผ่านการตรวจสอบแล้วไปให้ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที6 
รบัลงทะเบียน และผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส์ ต้องกําหนดหลกัการและ
วธิกีารขอใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

 

๒. การพิจารณาคาํขอใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์ (Certificate Application 
Processing) 

เนื%อหาส่วนนี%ควรให้ข้อมูลเกี6ยวกบักระบวนการพิจารณาคําขอใบรบัรอง
อเิลก็ทรอนิกส ์ตวัอย่างกระบวนการ เช่น 

๒.๑ ผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเจ้าหน้าที6รบัลงทะเบียน 
จะดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของผูส้มคัร เพื6อการระบุและยนืยนัตวับุคคล 

๒.๒ ผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอเิล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที6รบัลงทะเบียน 
จะพจิารณาว่าจะอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารสมคัรขอใชบ้รกิารใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

๒.๓ การกําหนดระยะเวลาที6ผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์และ
เจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีนใชใ้นการพจิารณาการยื6นคาํขอใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

 

๓. การออกใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(Certificate Issuance) 

เนื%อหาส่วนนี%ควรใหข้อ้มูลเกี6ยวกบักระบวนการออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส์
ในประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี% 

๓.๑ ข้อปฏิบัติของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ในการออก
ใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์เช่น การตรวจลายมอืชื6อและอํานาจกระทําการของเจ้าหน้าที6 
รบัลงทะเบยีน ตลอดจนการสรา้งใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

๓.๒ วิธีการแจ้งผลการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ เช่น  
การแจง้ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

 

๔. การยอมรบัใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(Certificate Acceptance) 

๔.๑ ขอ้ปฏบิตัิของผู้สมคัรขอใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ถือเป็นการยอมรบั
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้สมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ยอมรับใบรับรอง
อเิลก็ทรอนิกสท์ี6ผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ออกใหใ้นกรณีที6 
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(๑) ผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์มไิด้รบัการแจ้งการใด ๆ 
จากผูส้มคัรขอใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสภ์ายในเวลาที6กาํหนด 

(๒) ผู้ใช้บริการลงลายมือชื6อกํากับข้อความแจ้งการยอมรับหรือ 
ไม่ยอมรบัใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

๔.๒ การเผยแพร่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที6ได้ยอมรับโดยผู้สมัครขอ
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสแ์ล้วซึ6งอาจเผยแพร่โดยผ่านทาง X.500 Directory หรอื LDAP 
repository 

๔.๓ การแจ้งให้บุคคลอื6นทราบถึงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที6ได้ออกให้
ผูส้มคัรขอใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น ผู้ใหบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์อาจส่ง
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที6ออกให้ผู้สมัครขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แก่เจ้าหน้าที6 
รบัลงทะเบยีน เป็นตน้ 

 

๕. การใช้ค ู่กญุแจ และใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(Key Pair and Certificate 
Usage) 

๕.๑ ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการใช้คู่ กุญแจและใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ใช้บริการจะต้องใช้กุญแจส่วนตัว (Private Key) และใบรบัรอง
อเิลก็ทรอนิกสต์ามนโยบายที6กําหนดในแนวนโยบาย และสญัญาระหว่างผูใ้หบ้รกิารออก
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสก์บัผูใ้ชบ้รกิาร โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชกุ้ญแจสว่นตวัหลงัจากที6
ผูใ้ชบ้รกิารไดย้อมรบัใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสน์ั %นแลว้ และไม่สามารถใชง้านกุญแจสว่นตวั
และใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสไ์ดห้ลงัจากใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าวหมดอายุลงหรอื
ถูกเพกิถอน 

๕.๒ ความรบัผดิชอบของคู่กรณีที6เกี6ยวขอ้งในการใชกุ้ญแจสาธารณะ หรอื
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ เช่น คู่กรณีที6เกี6ยวข้องจะต้องใช้ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายที6กําหนดในแนวนโยบาย และต้องตรวจสอบสถานะของ
ใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที6ระบุในแนวนโยบายภายใต้เงื6อนไขเกี6ยวกับคู่กรณี 
ที6เกี6ยวขอ้ง 
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๖. การต่ออายุใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(Certificate Renewal) 

การต่ออายุ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การออกใบรับรอง
อเิลก็ทรอนิกสใ์หม่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารโดยไมม่กีารเปลี6ยนแปลงกุญแจสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิาร 
หรอืขอ้มูลอื6นใดที6ปรากฏในใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์การต่ออายุใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส์
ควรคาํนึงถงึประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี% 

๖.๑ กรณีต่าง ๆ ที6อนุญาตให้มีการต่ออายุใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุแต่นโยบายอนุญาตให้ใช้คู่ กุญแจเดิมต่อไปได ้ 
ใหส้ามารถต่ออายุใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

๖.๒ บุคคลที6สามารถขอต่ออายุใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้เช่น ผูใ้หบ้รกิาร
ออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ อาจอนุญาตให้เจ้าหน้าที6รบัลงทะเบียน ขอต่ออายุแทน
ผู้ใช้บริการได้ หรือผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ อาจต่ออายุใบรับรอง
อเิลก็ทรอนิกสใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารโดยอตัโนมตัเิมื6อใบรบัรองดงักล่าวหมดอายุลง 

๖.๓ ควรมีการระบุกระบวนการในการขอต่ออายุใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์
ที6ชดัเจน เช่น การใชร้หสัผ่าน (Password) ในการยนืยนัตวับุคคลอกีครั %งก่อนการต่ออายุ
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

๖.๔ ควรมวีธิกีารแจง้ว่าไดต่้ออายุใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารแลว้ 

๖.๕ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที6ผู้ให้บริการออก
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสต่์ออายุใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

๖.๖ ควรอธิบายเกี6ยวกับการเผยแพร่ใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจน
วธิกีารแจง้บุคคลที6เกี6ยวขอ้งใหท้ราบถงึการต่ออายุใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์

 

๗. การรบัรองค ู่กญุแจใหม่ (Certificate Re-key) 

เนื%อหาส่วนนี%ควรให้ข้อมูลเกี6ยวกบัการสร้างคู่กุญแจใหม่ รวมถึงการออก
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสใ์หม่เพื6อรองรบัคู่กุญแจใหม่ โดยผูใ้ชบ้รกิารหรอืบุคคลอื6น 

๗.๑ กรณีต่าง ๆ ที6ผู้ให้บริการออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์สามารถหรือ 
ต้องสร้างคู่ กุญแจ และออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื6อรองรับคู่กุญแจใหม่นี%  เช่น  
กรณีของการเพกิถอนใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืการหมดอายุการใชง้านของคู่กุญแจ 

๗.๒ การกําหนดใหบุ้คคลใดสามารถขอใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสเ์พื6อรองรบั 
คู่กุญแจใหม่ 

๗.๓ ควรมวีธิกีารแจง้การออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสใ์หม่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
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๗.๔ ควรระบุวิธีการยอมรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที6ผู้ให้บริการออก
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสเ์พื6อรองรบัคู่กุญแจใหม่ 

๗.๕ ควรอธิบายเกี6ยวกับการเผยแพร่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจน
วิธีการแจ้งบุคคลที6เกี6ยวข้องให้ทราบถึงการออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์เพื6อรองรับ 
คู่กุญแจใหม่ 

 

๘ . ก า ร แ ก้ ไข เป ลี� ย น แ ป ล ง ใ บ ร ับ ร อ งอิ เล ็ก ท ร อ นิ ก ส ์  (Certificate 
Modification) 

เนื%อหาส่วนนี%ควรให้ข้อมูลเกี6ยวกับการออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
อนัเนื6องมาจากการแก้ไขเปลี6ยนแปลงข้อมูลในใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ที6ไม่ใช่กุญแจ
สาธารณะของผูใ้ชบ้รกิาร เช่น 

๘.๑ กรณีต่าง ๆ ที6ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์อนุญาตให้
ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี6ยนแปลงข้อมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น  
การเปลี6ยนชื6 อ  การเปลี6ยนแปลง Distinguished Name และการเปลี6ยนบทบาท
ภาระหน้าที6ในที6ทาํงาน 

๘.๒ การกําหนดให้บุคคลใดสามารถขอแก้ไขเปลี6ยนแปลงใบรับรอง
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้เช่น ผูใ้ชบ้รกิาร เจา้หน้าที6ฝ่ายบุคคล หรอืเจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีน เป็นตน้ 

๘.๓ ควรมวีธิกีารแจง้การออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสใ์หม่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

๘.๔ ควรระบุวธิกีารยอมรบัใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ผูใ้หบ้รกิารออกใหใ้หม่ 
๘.๕ ควรอธิบายเกี6ยวกับการเผยแพร่ใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจน

วธิกีารแจง้บุคคลที6เกี6ยวขอ้งใหท้ราบถงึการออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสใ์หม่ 
 

๙ . ก า ร เพิ ก ถ อ น แ ล ะพัก ใ ช้ ใ บ ร ับ ร อ งอิ เล ็ก ท ร อ นิ ก ส ์  (Certificate 
Revocation and Suspension) 

เนื%อหาส่วนนี%ควรให้ข้อมูลเกี6ยวกับการเพิกถอนและการพักใช้ใบรบัรอง
อเิลก็ทรอนิกส ์

๙.๑ กรณีต่าง ๆ ผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ใหม้กีารพกัใชห้รอื
เพิกถอนใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเลิกจ้างงานผู้ใช้บริการ การสูญหายของ
อุปกรณ์เขา้รหสัลบั หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัว่ามกีารล่วงรูกุ้ญแจสว่นตวัโดยมชิอบ เป็นตน้ 
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๙.๒ การกําหนดให้บุคคลใดสามารถขอเพิกถอนและพักใช้ใบรับรอง
อเิลก็ทรอนิกสข์องผูใ้ชบ้รกิารได ้เช่น ผูใ้ชบ้รกิาร และเจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีน เป็นตน้ 

๙.๓ ควรมีการระบุกระบวนการขอเพกิถอนและพกัใช้ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์
เช่น การกําหนดให้เจ้าหน้าที6ร ับลงทะเบียน หรือผู้ใช้บริการต้องลงลายมือชื6อกํากับ 
คาํขอเพกิถอนใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

๙.๔ ควรมกีารกาํหนดระยะเวลาที6ผูใ้ชบ้รกิารสามารถขอเพกิถอนใบรบัรอง
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

๙.๕ ควรมกีารกําหนดวธิกีารที6คู่กรณีที6เกี6ยวขอ้งสามารถตรวจสอบสถานะ
ของใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

๙.๖ ในกรณีที6มกีารใช้ Certificate Revocation List (CRL) ในการเผยแพร่
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที6 ได้เพิกถอนและพักใช้ ควรมีการกําหนดความถี6ของ 
การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว ระยะเวลาระหว่างการสรา้ง CRL และเวลาที6เผยแพร่ CRL 
ให้สาธารณะทราบ และถ้ามกีารใหบ้รกิารตรวจสอบสถานะของใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส์
แบบออนไลน์ ก็ควรแจ้งให้สาธารณะทราบถึงวิธีการใช้งาน เงื6อนไข และข้อกําหนด 
ที6เกี6ยวขอ้งดว้ย 

๙.๗ ควรกาํหนดระยะเวลาการพกัใชใ้บรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์
 

๑๐. บริการตรวจสอบสถานะของใบรบัรองอิ เล ็กทรอนิกส ์ (Certificate 
Status Services) 

ขอ้มูลส่วนนี%กล่าวถงึบรกิารตรวจสอบสถานะของใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส์
สาํหรบัคู่กรณีที6เกี6ยวขอ้ง และควรมปีระเดน็ดงัต่อไปนี% 

๑๐.๑ ลกัษณะของบรกิารตรวจสอบสถานะของใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์
และสภาพพรอ้มใชง้านของระบบบรกิาร รวมถงึนโยบายรองรบักรณีที6ระบบไม่สามารถ
ใหบ้รกิารได ้

๑๐.๒ ลกัษณะของบรกิารอื6นที6เกี6ยวขอ้ง 

 

๑๑. การเลิกใช้บริการใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(End of Subscription) 

ข้อมูลส่วนนี%กล่าวถึงขั %นตอนที6ผู้ใช้บริการปฏิบัติในการเลิกใช้ใบรบัรอง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ6งอาจมีสาเหตุมาจากการหมดอายุของใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
การเลกิใหบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์
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๑๒. การเกบ็รกัษาและการก ู้ค ืนกญุแจ (Key Escrow and Recovery) 

ผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสค์วรระบุนโยบายเกี6ยวกบัการเกบ็รกัษา
และการกูค้นืกุญแจสว่นตวั และการป้องกนั Session Key (Session Key Encapsulation) 

 

บทที� ๕ การควบคมุความม ั �นคงปลอดภยัของเครื�องม ืออปุกรณ์ การบริหารจดัการ 
และการดาํเนินงาน (Facility, Management, and Operational Controls) 

สําหรับเนื%อหาในบทนี%จะครอบคลุมการควบคุมและการรกัษาความมั 6นคง
ปลอดภัยทางกายภาพสําหรบักรณีที6ผู้ให้บริการออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช ้
ในการสร้างกุญแจ (Key Generation) การยืนยันตัวบุคคล (Subject Authentication) 
การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Issuance) การเพิกถอนใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Revocation) การตรวจสอบระบบและเก็บรักษาข้อมูล 
(Auditing and Archiving) ใหม้ั 6นคงปลอดภยั 

ดงันั %น จงึควรมกีารกําหนดวธิกีารในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของบุคคล 
ที6เกี6ยวขอ้งเพื6อสรา้งความเชื6อมั 6นในการใชง้านใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์และป้องกนัมใิห ้
มกีารบุกรุก หรอืเขา้ถึงระบบหรอืล่วงรูข้อ้มูลในระบบการใหบ้รกิารของผู้ให้บรกิารออก
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทั %งป้องกนัมใิหเ้กดิความผดิพลาดในขอ้มูลที6ใชใ้นการสรา้ง
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืรายการเพกิถอนใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสก์รณีที6มกีารล่วงรู้
กุญแจสว่นตวัของผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยมชิอบ 

ทั %งนี%  ความมั 6นคงปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security Controls) นั %น 
ครอบคลุมในเรื6อง ดงัต่อไปนี% 

 

๑. สถานที�ต ั 4งหร ือการก่อสร้างสาํนักงานในการให้บริการ (Site Location 
and Construction) 

เนื%อหาในส่วนนี%ควรมีการกําหนดพื%นที6ที6มีการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัย
เป็นพเิศษ (High Security Zone) หรอืการใชห้้องและตู้นิรภยั การติดตั %งระบบโทรทศัน์
วงจรปิด และระบบตรวจจบัการบุกรุกทางกายภาพ เป็นตน้ 
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๒. การเข้าถึงทางกายภาพ (Physical Access) 
ควรกําหนดเกี6ยวกับการเข้าออกระหว่างพื%นที6สํานักงานกับพื%นที6ที6ม ี

การรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยเป็นพิเศษ การเคลื6อนย้ายจากพื%นที6หนึ6งไปยงัอีกพื%นที6
หนึ6ง ให้มีการป้องกนัการเขา้ถึงทางกายภาพ เช่น การพิสูจน์ตวับุคคลก่อนอนุญาตให้
เข้าถึงระบบให้บริการได้ อาจทําได้โดยการใช้บัตรแถบแม่เหล็ก และการตรวจสอบ
ลายนิ%วมอื เป็นต้น นอกจากนี% ยงัควรมกีารคํานึงถึงการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและ
ระบบปรบัอากาศ การป้องกนัภัยจากนํ%า การจดัเก็บ Backup Media ไว้ในสถานที6อื6น  
ที6ไดร้บัการป้องกนัการเขา้ถงึ ป้องกนัภยัจากไฟและนํ%า 

 

๓. การควบค ุมความม ั �นคงปลอดภัยด้านกายภาพ (Physical Security 
Controls) 

ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ควรบรรยายวิธีการควบคุม 
ดา้นกายภาพของสถานที6ประกอบการในหวัขอ้ดงัต่อไปนี% 

๓.๑ สถานที6ตั %งของผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์และการจดัแบ่ง
พื%นที6ตามระดบัของความมั 6นคงปลอดภยัที6ตอ้งการ 

๓.๒ การควบคุมการเข้าถึงพื%นที6ที6ต้องการระดับความมั 6นคงปลอดภัย 
ที6ต่างกนั 

๓.๓ การดูแลเรื6องพลงังานไฟฟ้า การไหลเวยีนของนํ%า การควบคุมสภาพ
อากาศ อุณหภูมิและความชื%นสัมพัทธ์ การป้องกันการเกิดอัคคีภัย เพื6อป้องกัน 
การหยุดชะงกัของการใหบ้รกิารจากเหตุเหล่านี% 

๓.๔ การเก็บรักษาสื6อที6ใช้เก็บข้อมูลของผู้ให้บริการออกใบรับรอง
อเิลก็ทรอนิกสใ์หม้ั 6นคงปลอดภยั ตลอดจนการกําหนดใหม้กีารสาํรองขอ้มูลนอกสถานที6
ประกอบการเพื6อป้องกนัการสญูเสยี หรอืสญูหายของขอ้มลู 

 

๔. การค วบค ุม กระบวน การต่าง ๆ  ใน การด ํา เนิ น การ  (Procedural 
Controls) 

ผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสค์วรมกีารจดับทบาทและหน้าที6ของ
บุคลากรในองค์กรให้เหมาะสม และกําหนดนโยบายเกี6ยวกบัการทํางานของบุคลากร 
ในแต่ละบทบาท เช่น วธิกีารระบุและยนืยนัตวับุคคล หรอืวธิกีารเขา้ถงึขอ้มูลสาํคญัโดย
บุคคลในบทบาทต่าง ๆ โดยการแบ่งแยกหน้าที6ซึ6งไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ6งรบัหน้าที6 
ในหลายบทบาทดว้ยเหตุผลดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของขอ้มลู 
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๕. การก ู้ ค ืน ระบบอ ัน เกิด จากพฤติ การณ์ ที� ก ร ะทบต่อ ค วาม ม ั �น ค ง
ปลอดภัยของข้อม ูลและภัยพิบ ัติ อ ัน เกิดแก่ระบบ (Compromise and Disaster 
Recovery) 

ผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ควรมีนโยบายในการกู้คืนระบบ 
อนัเกดิจากพฤตกิารณ์ที6กระทบต่อความมั 6นคงปลอดภยัของขอ้มูลและภยัพบิตัอินัเกดิแก่
ระบบ เช่น ข้อมูลถูกทําลายอันเนื6 องมาจากอุบัติเห ตุหรือสาเหตุอื6นใด เพื6 อให ้
การใหบ้รกิารไม่หยุดชะงกั 

 

๖ . การเลิก กิจการขอ งผ ู้ให้บริการออกใบรบัรอ งอิ เล ็กทรอ นิ กส ์แล ะ
เจ้าหน้าที�รบัลงทะเบียน (CA or RA Termination) 

ในกรณี ที6ผู้ ให้บ ริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ห รือ เจ้าห น้าที6 
รบัลงทะเบยีนเลกิกจิการจะตอ้งมกีารแจง้ใหบุ้คคลที6เกี6ยวขอ้งทราบ รวมถงึผูท้ี6รบัผดิชอบ
ขอ้มูลของผู้ให้บริการออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเจ้าหน้าที6รบัลงทะเบียนเพื6อให้
เกดิผลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิารน้อยที6สดุ 

 

บทที�  ๖  ก ารค วบค ุม ค วาม ม ั �น ค งปล อ ด ภัยด้าน เทค นิ ค  (Technical Security 
Controls) 

สําหรบัเนื%อหาในส่วนนี%เป็นการกําหนดมาตรการด้านการรกัษาความมั 6นคง
ปลอดภยัของกุญแจและขอ้มลูสาํหรบัอนุญาตใหใ้ชกุ้ญแจ เช่น PIN และ Password และ
ประเดน็ต่าง ๆ ที6เกี6ยวกบัการบรหิารจดัการกุญแจ 

๑. การสรา้งและติดต ั 4งค ู่กญุแจ (Key Pair Generation and Installation) 
การสร้างและการติดตั %งคู่กุญแจมีประเด็นที6ต้องพิจารณาและกําหนดเป็น

นโยบาย ดงัต่อไปนี% 
๑.๑ ใครเป็นผู้สร้างคู่กุญแจให้ผู้ใช้บริการ และสร้างโดยซอฟต์แวร์หรือ

ฮารด์แวร ์
๑.๒ วธิกีารที6ผูใ้ช้บรกิารจะได้รบักุญแจส่วนตวัของตนแบบมั 6นคงปลอดภยั

เป็นไปไดอ้ย่างไรบา้ง 
๑.๓ วิธีการที6ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับกุญแจ

สาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารแบบมั 6นคงปลอดภยัเป็นไปไดอ้ย่างไรบา้ง 
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๑.๔ คู่กรณีที6 เกี6ยวข้องจะได้รับกุญแจสาธารณะของผู้ให้บริการออก
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสแ์บบมั 6นคงปลอดภยัเป็นไปไดอ้ย่างไรบา้ง 

๑.๕ ความยาวของคู่กุญแจเป็นเท่าใด เช่น กุญแจอาจมคีวามยาว ๑,๐๒๔ 
บติ RSA และ ๑,๐๒๔ บติ DSA 

๑.๖ ใครเป็นผู้ที6กําหนดพารามิเตอร์ของกุญแจสาธารณะ และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของพารามเิตอรร์ะหว่างการสรา้งกุญแจหรอืไม่ 

๑.๗ วตัถุประสงค์ที6อาจจะนําคู่กุญแจไปใช้ หรอืวตัถุประสงค์ที6ควรจํากดั 
การใช้คู่กุญแจคืออะไร สําหรับใบรับรองตาม X.509 นั %นวัตถุประสงค์เหล่านี%ควรจะ
สอดคลอ้งกบัการใชง้านกุญแจตามมาตรฐาน X.509 เวอรช์ั 6น ๓ 

 

๒. การป้องกนักญุแจส่วนตวั (Private Key Protection) และการจดัการ
ควบค ุม ชิ4 น ส่วนส ําหรบัการ เข้ารหัสล ับ  (Cryptographic Module Engineering 
Control) 

ในส่วนนี%ควรกําหนดวิธีการป้องกันกุญแจส่วนตัวและการใช้งานชิ%นส่วน
สําหรับการเข้ารหัสลับของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที6 
รบัลงทะเบยีน ผูใ้ชบ้รกิาร และผูใ้หบ้รกิารเกบ็ขอ้มูล โดยคํานึงถงึความมั 6นคงปลอดภยั
และความเสียหายอันเกิดจากการเก็บรักษากุญแจส่วนตัว การสํารองกุญแจส่วนตัว  
และการบนัทกึถาวรกุญแจสว่นตวั  ทั %งนี% ใหพ้จิารณาคาํถาม ดงัต่อไปนี% 

๒.๑ ถ้ามีการใช้งานชิ%นส่วนสําหรบัการเข้ารหัสลับ (อาจเป็นซอฟต์แวร ์
ฮารด์แวร ์และ หรอืเฟิรม์แวร)์ ควรจะอา้งองิตามมาตรฐานใด 

๒.๒ จําเป็นตอ้งมกีารควบคุมการเขา้ถงึกุญแจส่วนตวั โดยผูม้สีทิธมิากกว่า 
๑ คนหรอืไม่ (แบบ m out of n) 

๒.๓ มนีโยบายในการเกบ็รกัษากุญแจสว่นตวัหรอืไม่ (Key Escrow) 
๒.๔ มนีโยบายในการสาํรองกุญแจสว่นตวัหรอืไม่ (Private Key Backup) 
๒.๕ มนีโยบายในการบนัทกึถาวรกุญแจสว่นตวัหรอืไม่ (Private Key Archival) 
๒.๖ ในกรณีใดบา้งที6จะมกีารถ่ายโอนกุญแจส่วนตวัเขา้ไปในหรอืออกจาก

ชิ%นสว่นสาํหรบัเขา้รหสัลบั 
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๒.๗ การจดัเกบ็กุญแจส่วนตัวในชิ%นส่วนสําหรบัเขา้รหสัลบั (Private Key 
Storage in Cryptographic Module) จะทําดว้ยวธิใีด เช่น เกบ็ในรูปแบบขอ้มูลธรรมดา 
ที6อ่านเขา้ใจได ้(Plaintext) รปูแบบของขอ้มลูที6มกีารเขา้รหสัลบั (Encrypted) หรอืการแยก
กุญแจ (Split Key) เป็นตน้ 

๒.๘ ใครเป็นผูท้ี6มสีทิธใินการใชง้านกุญแจสว่นตวั ดว้ยวธิอีย่างไร 
๒.๙ ใครเป็นผูม้สีทิธใินการยกเลกิการใชง้านกุญแจสว่นตวั ดว้ยวธิอีย่างไร 
๒.๑๐ ใครมสีทิธทิาํลายกุญแจสว่นตวั ดว้ยวธิอีย่างไร 
๒.๑๑ รายละเอยีดความสามารถของชิ%นสว่นสาํหรบัเขา้รหสัลบั เป็นอย่างไร 

(อาจอา้งถงึมาตรฐานที6เกี6ยวขอ้ง เช่น FIPS 140-1) 
 

๓. รายล ะเอียด อื�น เกี� ย วก ับ การจ ัด การแล ะบ ริหารค ู่ก ุญ แ จ  (Other 
Aspects of Key Pair Management) 

ในส่วนนี%ควรกําหนดวธิกีารในการจดัการและบรหิารคู่กุญแจของผูใ้หบ้รกิาร
ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที6ร ับลงทะเบียน ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ 
เกบ็ขอ้มลู โดยพจิารณาคาํถาม ดงัต่อไปนี% 

๓.๑ ควรมกีารเกบ็บนัทกึถาวรของกุญแจสาธารณะ (Public Key Archival) 
หรอืไม่ ถา้มใีครจะเป็นผูท้ําหน้าที6เกบ็บนัทกึถาวร และการควบคุมความมั 6นคงปลอดภยั
ของระบบเกบ็บนัทกึถาวร ทั %งในเรื6องความจําเป็นในการปกป้องซอฟตแ์วร ์และฮารด์แวร์
ที6เกี6ยวขอ้งกบัการใชง้านกุญแจสาธารณะอยู่ตลอดเวลา 

๓.๒ ระยะเวลาใช้งานของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และคู่กุญแจของ
ผูใ้ชบ้รกิารเป็นเท่าใด 

 

๔. ข้อม ูลที�ใช้ในการติดต ั 4งใบรบัรองของผ ูใ้ช้บริการ (Activation Data) 
เนื%อหาในส่วนนี%ควรกําหนดวธิกีารป้องกนัขอ้มลูที6จาํเป็นตอ้งใชใ้นการตดิตั %ง

ใบรบัรองของผูใ้ชบ้รกิาร (Activation Data) ซึ6งอาจหมายถงึ รหสัอา้งองิ (Reference Code) 
และรหัสติดตั %ง (Installation Code) เพื6อใช้ในการยืนยันตัวผู้ใช้บรกิารในขั %นตอนการ
ติดตั %งใบรับรอง ซึ6งเป็นข้อมูลที6ผู้ ใช้บริการได้รับจากผู้ให้บริการออกใบรับรอง
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยตรงหรอืจากเจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีน 
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๕. การควบค ุมความม ั �นคงปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร ์(Computer 
Security Controls) 

เนื%อหาในส่วนนี%ควรอธิบายการควบคุมความมั 6นคงปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื6 อให้ เกิดความน่าเชื6 อถือของระบบผู้ ให้บริการออกใบรับรอง
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยมกีารควบคุมการเขา้ถึง (Access Control) มกีารตรวจสอบ (Audit) 
ระบบของผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์การยืนยนัตัวบุคคล (Identification 
และ Authentication) การทดสอบระบบความมั 6นคงปลอดภัย (Security testing) และ
ทดสอบการบุกรุกระบบ (Penetration Testing) โดยที6ระบบการควบคุมความมั 6นคง
ปลอดภัยนั %นต้องได้รับการประเมินตามมาตรฐานสากล เช่น The Trusted System 
Evaluation Criteria (TCSEC) 

 

๖ . การควบค ุมทางเทค นิคของระบบให้บริการ (Life Cycle Technical 
Controls) 

เนื%อหาในส่วนนี%ควรจะกล่าวถงึการควบคุมการพฒันาระบบและการควบคุม
การบรหิารจดัการดา้นความมั 6นคงปลอดภยั การควบคุมการพฒันาระบบนั %นรวมความถงึ
ความมั 6นคงปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มในการพฒันาระบบ บุคลากรที6พฒันาระบบ และ
การออกแบบระบบ เป็นตน้ 

การควบคุมการบริหารจดัการด้านความมั 6นคงปลอดภัย หมายความถึง  
การใช้เครื6องมอือุปกรณ์ (Tools) และกระบวนการ (procedure) เพื6อให้เกิดความมั 6นใจ
ด้านความมั 6นคงปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ (Operational Systems) และระบบ
เครอืขา่ย (Networks) 

 

๗. การควบค ุมความม ั �นคงปลอดภัยทางเครือข่าย (Network Security 
Controls) 

เนื%อหาในสว่นนี%ระบุการควบคุมความมั 6นคงปลอดภยัทางเครอืขา่ยของระบบ
ผู้ให้บริการออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยป้องกันมิให้เข้าถึงระบบได้โดยมิชอบ 
ด้วยกลไกของอุปกรณ์รักษาความมั 6นคงปลอดภัยหลายส่วนหลายลําดับชั %น ได้แก่ 
อุปกรณ์เลอืกเสน้ทาง (Router) ตวัป้องกนัการบุกรุก (Firewall) ระบบตรวจสอบผู้บุกรุก 
(Intrusion Detection System: IDS) 
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๘. ข้อกาํหนดสาํหรบัการประทบัเวลาในบนัทึกต่าง ๆ  (Time-stamping) 
หากกําหนดให้มีการประทับเวลาในบันทึกต่าง ๆ ควรระบุไว้ในส่วนนี%  

และกล่าวถงึแหล่งที6มาของเวลาและความน่าเชื6อถอืประกอบดว้ย 

 

บทที� ๗ การกาํหนดร ูปแบบของใบรบัรองอิ เลก็ทรอนิกส ์ รายการเพิกถอน และ
สถานะของใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(Certificate, CRL, and OCSP Profiles) 

 

๑. รปูแบบของใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส ์(Certificate Profile) 

เนื%อหาในส่วนนี%กําหนดรายละเอยีดเกี6ยวกบัประเดน็ดงัต่อไปนี% (อา้งองิตาม 
IETF RFC 3280) 

๑.๑ เวอรช์ั 6นของใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสท์ี6สนบัสนุน 
๑.๒ ข้อมูลใน Certificate Extensions และความสําคัญ (Criticality) ของ

ข้อมูลดงักล่าว OID ของขั %นตอนวิธีการเข้ารหสัลบั (Cryptographic Algorithm Object 
Identifiers) 

๑.๓ รูปแบบชื6อของผู้ให้บริการออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที6 
รบัลงทะเบยีน และผูใ้ชบ้รกิาร 

๑.๔ OID ของแนวนโยบายที6เกี6ยวขอ้ง 

 

๒. ร ูปแบบรายการเพิกถอนใบรบั รอ ง (Certification Revocation List 
Profile) 

๒.๑ เนื%อหาในส่วนนี%กําหนดรายละเอียดเกี6ยวกับประเด็นดังต่อไปนี%  
(อา้งองิตาม IETF RFC 3280) เวอรช์ั 6นของรายการเพกิถอนใบรบัรองที6สนบัสนุน และ 

๒.๒ รายการเพกิถอนใบรบัรอง และขอ้มูลใน CRL Entry Extensions และ
ความสาํคญัของขอ้มลูดงักล่าว (Criticality) 

 

๓. รปูแบบโปรโตคอล OCSP (OCSP Profile) 
ในส่วนนี%แสดงถงึเนื%อหาและรูปแบบของขอ้มูลที6ใชใ้นการตรวจสอบสถานะ

ของใบรบัรองโดยใช้โปรโตคอล OCSP (Online Certificate Status Protocol) รวมทั %ง
ขอ้มูลอื6น ๆ เช่น เวอรชั 6นของ OCSP และขอ้มูลเพิ6มเติมที6สามารถระบุลงไปใน OCSP 
(อา้งองิตาม IETF RFC 2560) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๔๗๑ 

- ๒๓ - 

 

บทที�  ๘ การตรวจสอบการปฏิบ ัติ ต ามกฎข้อบ ังค ับต่าง ๆ  แล ะการประเมิ น 
ความเสี�ยงอื�น ๆ  (Compliance Audit and Other Assessment) 

สําหรบัเนื%อหาในส่วนนี%จะต้องกําหนดเกี6ยวกับรายการที6ต้องมีการประเมิน 
ความเสี6ยง หรือระเบียบวิธี (Methodology) ที6 ใช้ในการประเมินความเสี6ยง เช่น  
การประเมนิความเสี6ยงตามแนวทางของ WebTrust เป็นตน้ 

นอกจากนั %น กอ็าจกําหนดความถี6ของการตรวจสอบหรอืประเมินความเสี6ยง  
ทั %งนี% ในการประเมินนั %น ก็ต้องประเมินตามแนวนโยบายและแนวปฏิบตัิ และประเมิน 
ทั %งก่อนมกีารใหบ้รกิาร เมื6อมกีารใหบ้รกิาร และการตรวจสอบกรณีมคีวามเป็นไปไดท้ี6จะ
มกีารล่วงรูโ้ดยมชิอบอนัเป็นการกระทบถงึความมั 6นคงปลอดภยั 

ทั %งนี% จําเป็นต้องระบุคุณสมบตัิของบุคลากรที6ทําหน้าที6ตรวจสอบและประเมนิ
ความเสี6ยงการดําเนินการเกี6ยวกบัผลการประเมนิ เช่น การระงบัการดาํเนินการชั 6วคราว 
หรอืการเพกิถอนใบรบัรองที6ออก เป็นตน้ 

 

บทที�  ๙  ข้อ ก ําหนดอื�น  ๆ  แล ะประเด ็นกฎหม าย (Other Business and Legal 
Matters) 

สําหรบัเนื%อหาในส่วนนี% จะกําหนดเกี6ยวกบัการจดัเก็บค่าธรรมเนียม (Fees) 
ความรบัผดิชอบทางการเงนิ (Financial Responsibility) ทั %งในส่วนที6เกี6ยวกบัการดําเนินการ
หรอืกรณีมกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากการใหบ้รกิารเกดิขึ%น รวมทั %งประเดน็ขอ้กฎหมาย
ต่าง ๆ 

อย่างไรกต็าม ในการจดัทําแนวนโยบายและแนวปฏบิตัิ นั %น หากผู้ให้บรกิาร
ออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ตอ้งการใหเ้อกสารฉบบัดงักล่าวถอืเป็นสญัญาฉบบัหนึ6งหรอื
เป็นส่วนหนึ6งของสญัญาในการให้บริการ ก็อาจจําเป็นต้องพิจารณาเพิ6มเติมเนื%อหา
เกี6ยวกบัขอ้จํากดัความรบัผดิ (Limitation of Liability) ไวใ้นแนวนโยบายหรอืแนวปฏบิตั ิ
ด้วย แต่หากไม่ประสงค์ให้แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิเป็นสญัญาหรือส่วนหนึ6งของ
สญัญาในการให้บรกิาร กอ็าจจําเป็นต้องมกีารจดัทําสญัญาในการให้บรกิารผู้ใชบ้รกิาร 
หรือคู่กรณีที6เกี6ยวข้องซึ6งมีข้อความกําหนดเกี6ยวกับข้อจํากัดความรบัผิดของบุคคล
ดงักล่าวในการใหบ้รกิารเอาไวด้ว้ย 
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๑. ค่าธรรมเนียม (Fees) 
สําหรบัค่าธรรมเนียมในการให้บริการนั %น อาจกําหนดให้ผู้ให้บรกิารออก

ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ6งให้บรกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ผูใ้ห้บรกิารเกบ็รกัษา
ขอ้มูล หรอืผูใ้หบ้รกิารในฐานะเจา้หน้าที6รบัลงทะเบยีน จดัเกบ็ค่าธรรมเนียมไดจ้ากกรณี
ที6มกีารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืต่ออายุใบรบัรองดงักล่าว (Certificate Issuance 
or Renewal Fees) ค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงใบรับรอง (Certificate Access Fees) 
การเข้าถึงข้อมูลเกี6ยวกับการเพิกถอนหรือสถานะล่าสุดของใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส ์
ค่าธรรมเนียมสําหรบับรกิารอื6น ๆ เช่น การเข้าถึงแนวนโยบายหรอืแนวปฏิบตัิ  ทั %งนี%  
ผู้ให้บริการออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ อาจจดัทํานโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 
(Refund Policy) ไวด้ว้ย 

 

๒. ความรบัผิดชอบทางการเงิน (Financial Responsibility) 
เนื%อหาในส่วนนี%ควรกําหนดขึ%นเกี6ยวกับความรับผิดในการดําเนินการ 

ที6เกดิขึ%น (Operational PKI Responsibilities) การรกัษาสถานะของผูใ้หบ้รกิารใหส้ามารถ
ชําระหนี%และจ่ายค่าเสียหายในกรณีที6ต้องรับผิดได้ (to Remain Solvent and Pay 
Damages)  ทั %งนี%  อาจมีการเพิ6มเติมเนื%อหาที6เกี6ยวกับวงเงินประกันความเสียหาย 
ที6คุ้มครองความรบัผิดที6เกดิขึ%น (Insurance Coverage for Liabilities) และความรบัผิด 
ในอนาคต (Contingencies) สนิทรพัยท์ี6ปรากฏในงบดุล (Assets on The Balance Sheet) 
หนังสอืคํ%าประกนั (Surety Bond) เลต็เตอร์ อ๊อฟ เครดติ (Letter of Credit) ค่าสนิไหม
ทดแทน (Indemnity) และอาจให้ความคุ้มครองเพิ6มเติมด้วยการกําหนดเกี6ยวกับ 
การประกนัภยั (Insurance) หรอืการใหค้าํรบัรอง (Warranty) 

 

๓. การรกัษาความลบัของข้อม ูลทางธ ุรกิจ (Confidentiality of Business 
Information) 

ด้วยข้อมูลบางประเภทเป็นความลับทางธุรกิจที6จําเป็นต้องเก็บไว ้
เป็นความลบั เช่น แผนทางธุรกจิ (Business Plan) ขอ้มูลการขาย (Sales Information) 
ความลบัทางการค้า (Trade Secrets) และขอ้มูลที6ได้จากบุคคลที6สามภายใต้ข้อตกลง 
ไม่เปิดเผยความลับ (Nondisclosure Agreement) จึงจําเป็นต้องกําหนดขอบเขตใน 
การรกัษาความลบั ข้อมูลที6อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงว่าด้วยการรกัษาความลบั และ 
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ความรบัผดิของบุคคลที6เกี6ยวขอ้งซึ6งได้รบัขอ้มูลลบันั %น  ทั %งนี% อาจต้องมกีลไกทําใหเ้กดิ
ความเชื6อมั 6นว่าจะมกีารปกป้องมใิหเ้กดิพฤตกิารณ์ที6กระทบต่อความมั 6นคงปลอดภยัของ
ขอ้มลู (Compromise) 

 

๔. นโยบายในการรกัษาความเป็นส่วนตวัหรือข้อม ูลส่วนบุคคล (Privacy 
of Personal Information) 

ในการให้บริการของผู้ให้บริการออกใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที6 
รบัลงทะเบยีน หรอืบุคคลอื6น ๆ ซึ6งให้บรกิารที6เกี6ยวขอ้งนั %น จําเป็นต้องให้ความสําคญั
สําหรับการรักษาความเป็นส่วนตัวหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว ้
เป็นความลับ จะเปิดเผยได้เพียงข้อมูลบางอย่างเท่านั %น เช่น ข้อมูลที6ต้องเผยแพร่ 
โดยการบนัทกึไวใ้นใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ชื6อ ชื6อสกุล ของผูใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้ 

ดังนั %น  การดําเนินการเกี6ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจึงต้องดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั %นหรือกรณีที6ยังไม่มีการใช้บังคับกฎหมายเช่นว่านั %น  
กอ็าจจําเป็นต้องดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ในการให้ความคุม้ครองในเรื6องดงักล่าวตาม
มาตรฐานสากล เช่น ตามแนวทางของ OECD Guidelines 

ด้วยเหตุนี% ในการดําเนินการใด ๆ เกี6ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล จงึควรได้รบั
ความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ก่อนจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ทั %งนี% 
จะต้องกําหนดขอ้ยกเวน้กรณีที6จําเป็นต้องมกีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีที6ต้อง
ดําเนินการตามกฎหมายฉบบัต่าง ๆ หรอืเมื6อมคีําสั 6งศาล หรอืเมื6อมคีําสั 6งทางปกครอง 
เป็นตน้ ไวด้ว้ย 

 

๕. ทรพัยส์ินทางปัญญา (Intellectual Property Rights) 
ให้กําหนดเรื6องทรัพย์สินทางปัญ ญ า อันได้แ ก่  ลิขสิทธิ d สิทธิบัต ร 

เครื6องหมายการค้า หรือความลับทางการค้าซึ6งบุคคลที6เกี6ยวข้องอาจมีหรือใช้สิทธิ
เรยีกรอ้งตามที6กาํหนดไวใ้นแนวนโยบาย แนวปฏบิตั ิใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์ชื6อ กุญแจ 
หรอืภายใตก้ารอนุญาตหรอืที6กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงใด ๆ กบับุคคลที6เกี6ยวขอ้ง 
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๖. คาํรบัรอง (Representations and Warranties) 
ในสว่นนี%จะกําหนดใหบุ้คคลที6เกี6ยวขอ้งทําคาํรบัรองในเรื6องต่าง ๆ ที6กําหนด

ไว้ในแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติ เช่น การกําหนดให้ผู้ให้บริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องให้การรับรองว่า ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที6บันทึกไว้ในใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์นั %นถูกต้อง ตามที6ได้มีการกําหนดให้แนวปฏิบัติเป็นข้อตกลงในการ
ให้บริการ รวมทั %งกรณีมีการกําหนดให้มีการให้คํารับรองที6กําหนดไว้ในสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงอื6น ๆ เช่น ขอ้ตกลงในการให้บรกิารกบัผู้ใช้บรกิาร (Subscriber Agreement) 
และขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารกบัคู่กรณีที6เกี6ยวขอ้ง (Relying Party Agreement) 
 

๗. การปฏิเสธความรบัผิดตามคาํรบัรอง (Disclaimers of Warranties) 
ในเนื%อหาของแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัตินั %น ให้มีการกําหนดเกี6ยวกับ 

การปฏิเสธความรบัผิดตามคํารบัรองหรือกําหนดเนื%อหาเกี6ยวกับเรื6องดังกล่าวไว้ใน
สญัญาในการใหบ้รกิารฉบบัต่าง ๆ 

 

๘. ข้อจาํกดัความรบัผิด (Limitations of Liability) 
ในการใหบ้รกิารนั %น อาจมกีารกาํหนดเกี6ยวกบัขอ้จาํกดัความรบัผดิไวด้ว้ยกไ็ด ้

โดยอาจพิจารณาจากลกัษณะของการจํากัดความรับผิด และจํานวนเงินค่าเสียหาย 
ที6จํากดัความรบัผดิ เช่น ค่าเสยีหายอนัเนื6องมาจากการผดิสญัญา (Incidental Damages) 
ค่าเสยีหายจากการสญูเสยีกาํไรในอนาคต (Consequential Damages) 

 

๙. ค่าสินไหมทดแทน (Indemnities) 
สาํหรบัการชดใชค่้าสนิไหมทดแทนนั %น อาจมกีารกําหนดใหคู้่สญัญาฝ่ายใด

ต้องรบัผดิ  ทั %งนี% โดยอาจมกีารกําหนดไวใ้นแนวนโยบาย แนวปฏบิตั ิหรอืสญัญา หรอื
ขอ้ตกลงต่าง ๆ เช่น การกําหนดใหผู้ใ้ชบ้รกิารต้องรบัผดิในการชดใชค่้าสนิไหมทดแทน
กรณีที6ผู้ใช้บริการได้แถลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของตนที6ต้องบันทึกไว้ในใบรบัรอง
อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเทจ็หรอืไม่ตรงกบัความจรงิ หรอืกรณีที6คู่กรณีที6เกี6ยวขอ้งต้องรบัผดิ
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนที6เกิดขึ%นกบัผู้ให้บรกิารออกใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกสใ์นกรณีที6 
ไม่ตรวจสอบการเพกิถอนใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์
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สําหรบัในบทที6 ๙ นี% นอกจากหวัข้อข้างต้นแล้ว อาจมีการกําหนดเนื%อหา
เกี6ยวกบัการเลกิสญัญา การติดต่อสื6อสารระหว่างผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิาร การแก้ไข
ปรบัปรุงแนวนโยบาย หรอืแนวปฏบิตั ิการระงบัขอ้พพิาท กฎหมายที6ใชบ้งัคบั รวมทั %ง
เนื%อหาอื6น ๆ ที6ผูใ้หบ้รกิารออกใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสป์ระสงคจ์ะกาํหนดเพิ6มเตมิไดอ้กีดว้ย 

 

เอกสารอ้างอิง 
Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification 
Practices Framework (RFC 3647) 
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เรื6อง แนวนโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

ของหน่วยงานของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

ดว้ยปัญหาดา้นการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัใหก้บัสารสนเทศมคีวามรุนแรง
เพิ6มขึ%นทั %งในประเทศและต่างประเทศ อกีทั %งยงัมแีนวโน้มที6จะสง่ผลกระทบต่อภาครฐัและ
ภาคธุรกิจมากขึ%น ทําให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนองค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน 
ที6มกีารดําเนินงานใด ๆ ในรูปของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสผ่์านระบบสารสนเทศขององคก์ร 
ขาดความเชื6อมั 6นต่อการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกรูปแบบ ประกอบกับ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสต์ระหนักถงึความจําเป็นที6จะส่งเสรมิและผลกัดนั
ให้ประเทศสามารถยกระดบัการแข่งขนักบัประเทศอื6น ๆ โดยการนําระบบสารสนเทศ 
และการสื6อสารมาประยุกต์ใชป้ระกอบการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างแพร่หลาย
จงึเหน็ความสําคญัที6จะนํากฎหมาย ขอ้บงัคบัต่าง ๆ มาบงัคบัใช้กบัการทําธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ั %งในสว่นที6ตอ้งกระทาํและในส่วนที6ต้องงดเวน้การกระทาํ เพื6อช่วยใหก้ารทํา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสข์องหน่วยงานของรฐัมคีวามมั 6นคงปลอดภยัและมคีวามน่าเชื6อถอื 

 

เพื6อใหก้ารดําเนินการใด ๆ ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสก์บัหน่วยงานของรฐั 
หรือโดยหน่วยงานของรฐัมีความมั 6นคงปลอดภัยและเชื6อถือได้ ตลอดจนมีมาตรฐาน 
เป็นที6ยอมรบัในระดบัสากลคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์จงึเหน็ควรกําหนด
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรฐั 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎกีา
กําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสจ์งึได้จดัทําประกาศฉบบันี% เพื6อเป็นแนวทาง
เบื%องต้นให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการกําหนดนโยบาย และข้อปฏิบัติในการรักษา 
ความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ซึ6งอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัต่อไปนี% 

 

ขอ้ ๑  ในประกาศนี% 
(๑) ผู้ใช้งาน หมายความว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที6 พนักงานของรฐั ลูกจ้าง 

ผูด้แูลระบบ ผูบ้รหิารขององคก์ร ผูร้บับรกิาร ผูใ้ชง้านทั 6วไป 
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 ๔๗๗

(๒) สิทธิของผู้ใช้งาน หมายความว่า สิทธิทั 6วไป สิทธิจําเพาะ สิทธิพิเศษ  
และสทิธอิื6นใดที6เกี6ยวขอ้งกบัระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

(๓) สนิทรพัย ์(asset) หมายความว่า สิ6งใดกต็ามที6มคุีณค่าสาํหรบัองคก์ร 

(๔) การเขา้ถึงหรอืควบคุมการใช้งานสารสนเทศ หมายความว่า การอนุญาต 
การกําหนดสทิธหิรอืการมอบอํานาจให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงหรอืใช้งานเครอืข่ายหรอืระบบ
สารสนเทศ ทั %งทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละทางกายภาพ รวมทั %งการอนุญาตเช่นว่านั %นสาํหรบั
บุคคลภายนอก ตลอดจนอาจกาํหนดขอ้ปฏบิตัเิกี6ยวกบัการเขา้ถงึโดยมชิอบเอาไวด้ว้ยกไ็ด ้

(๕) ความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ (information security) หมายความว่า 
การธํารงไว้ซึ6งความลบั (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพ
พรอ้มใชง้าน (availability) ของสารสนเทศ รวมทั %งคุณสมบตัอิื6น ไดแ้ก่ ความถูกต้องแทจ้รงิ 
(authenticity) ความรบัผิด (accountability) การห้ามปฏิเสธความรบัผิด (non-repudiation) 
และความน่าเชื6อถอื (reliability) 

(๖ ) เห ตุการณ์ ด้านความมั 6นคงปลอดภัย  (information security event) 
หมายความว่า กรณีที6ระบุการเกดิเหตุการณ์ สภาพของบรกิารหรอืเครอืขา่ยที6แสดงใหเ้หน็
ความเป็นไปได้ที6จะเกิดการฝ่าฝืนนโยบายด้านความมั 6นคงปลอดภัยหรือมาตรการ
ป้องกนัที6ลม้เหลว หรอืเหตุการณ์อนัไม่อาจรูไ้ดว้่าอาจเกี6ยวขอ้งกบัความมั 6นคงปลอดภยั 

(๗) สถานการณ์ด้านความมั 6นคงปลอดภยัที6ไม่พงึประสงค์หรอืไม่อาจคาดคดิ 
(information security incident) หมายความว่า สถานการณ์ด้านความมั 6นคงปลอดภัย 
ที6ไม่พงึประสงค์หรอืไม่อาจคาดคดิ (unwanted or unexpected) ซึ6งอาจทําให้ระบบของ
องคก์รถูกบุกรุกหรอืโจมต ีและความมั 6นคงปลอดภยัถูกคุกคาม 

 

ขอ้ ๒  หน่วยงานของรฐัต้องจดัใหม้นีโยบายในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยั
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานเป็นลายลกัษณ์อักษร ซึ6งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
เนื%อหา ดงัต่อไปนี% 

(๑) การเขา้ถงึหรอืควบคุมการใชง้านสารสนเทศ 

(๒) จดัให้มีระบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึ6งอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและจัดทําแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที6ไม่สามารถ
ดําเนินการด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พื6อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติ
อย่างต่อเนื6อง 

(๓) การตรวจสอบและประเมนิความเสี6ยงดา้นสารสนเทศอย่างสมํ6าเสมอ 
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ขอ้ ๓  หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้ปฏบิตัใินการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยั
ดา้นสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ6งอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการ ดงัต่อไปนี% 

(๑) หน่วยงานของรฐัต้องจดัทําข้อปฏิบัติที6สอดคล้องกบันโยบายการรกัษา
ความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของหน่วยงาน 

(๒) หน่วยงานของรฐัตอ้งประกาศนโยบายและขอ้ปฏบิตัดิงักล่าว ใหผู้เ้กี6ยวขอ้ง
ทั %งหมดทราบเพื6อใหส้ามารถเขา้ถงึ เขา้ใจ และปฏบิตัติามนโยบายและขอ้ปฏบิตัไิด ้

(๓) หน่วยงานของรัฐต้องกําหนดผู้ร ับผิดชอบตามนโยบายและข้อปฏิบัติ
ดงักล่าวใหช้ดัเจน 

(๔) หน่วยงานของรฐัต้องทบทวนปรบัปรุงนโยบายและขอ้ปฏบิตัใิหเ้ป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอ 

 

ขอ้ ๔  ขอ้ปฏบิตัใินดา้นการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยั ต้องมเีนื%อหาอย่างน้อย
ครอบคลุมตามขอ้ ๕ - ๑๕ 

 

ขอ้ ๕  ให้มีข้อกําหนดการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (access 
control) ซึ6งตอ้งมเีนื%อหาอย่างน้อยดงันี% 

(๑) หน่วยงานของรฐัต้องมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการ
ประมวลผลขอ้มลูโดยคาํนึงถงึการใชง้านและความมั 6นคงปลอดภยั 

(๒) ในการกําหนดกฎเกณฑ์เกี6ยวกบัการอนุญาตให้เข้าถึง ต้องกําหนดตาม
นโยบายที6เกี6ยวขอ้งกบัการอนุญาต การกําหนดสทิธ ิหรอืการมอบอํานาจของหน่วยงาน
ของรฐันั %น ๆ 

(๓) หน่วยงานของรฐัตอ้งกาํหนดเกี6ยวกบัประเภทของขอ้มลู ลาํดบัความสาํคญั 
หรือลําดับชั %นความลับของข้อมูล รวมทั %งระดับชั %นการเข้าถึง เวลาที6ได้เข้าถึง และ
ช่องทางการเขา้ถงึ 

 

ขอ้ ๖  ใหม้ขีอ้กําหนดการใชง้านตามภารกจิเพื6อควบคุมการเขา้ถึงสารสนเทศ 
(business requirements for access control) โดยแบ่งการจดัทําขอ้ปฏบิตัิเป็น ๒ ส่วน
คอื การควบคุมการเขา้ถงึสารสนเทศ และการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดการใชง้าน
ตามภารกจิและขอ้กาํหนดดา้นความมั 6นคงปลอดภยั 

 

ข้อ  ๗   ให้มีการบริห ารจัดการการเข้าถึ งของผู้ ใช้ งาน  (user access 
management) เพื6อควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ที6ได้รบัอนุญาตแล้ว  
และผ่านการฝึกอบรม หลกัสตูรการสรา้งความตระหนักเรื6องความมั 6นคงปลอดภยัสารสนเทศ 
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(information security awareness training) เพื6อป้องกนัการเขา้ถงึจากผูซ้ึ6งไม่ไดร้บัอนุญาต 
โดยตอ้งมเีนื%อหาอย่างน้อยดงันี% 

(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้งาน เพื6 อให้ เกิดความตระหนัก  
ความเขา้ใจถงึภยัและผลกระทบที6เกดิจากการใชง้านระบบสารสนเทศโดยไม่ระมดัระวงั
หรอืรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ รวมถงึกาํหนดใหม้มีาตรการเชงิป้องกนัตามความเหมาะสม 

(๒) การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (user registration) ต้องกําหนดให้มีข ั %นตอน 
ทางปฏิบตัิสําหรบัการลงทะเบียนผู้ใช้งานเมื6อมีการอนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ 
และการตดัออกจากทะเบยีนของผูใ้ชง้านเมื6อมกีารยกเลกิเพกิถอนการอนุญาตดงักล่าว 

(๓) การบรหิารจดัการสทิธขิองผูใ้ชง้าน (user management) ตอ้งจดัใหม้กีารควบคุม
และจํากัดสิทธิเพื6อเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละชนิดตามความเหมาะสม   
ทั %งนี% รวมถงึสทิธจิาํเพาะ สทิธพิเิศษ และสทิธอิื6น ๆ ที6เกี6ยวขอ้งกบัการเขา้ถงึ 

(๔) การบรหิารจดัการรหสัผ่านสาํหรบัผูใ้ชง้าน (user password management) 
ตอ้งจดัใหม้กีระบวนการบรหิารจดัการรหสัผ่านสาํหรบัผูใ้ชง้านอย่างรดักุม 

(๕) การทบทวนสทิธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (review of user access rights) 
ตอ้งจดัใหม้กีระบวนการทบทวนสทิธกิารเขา้ถงึของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศตามระยะเวลา
ที6กาํหนดไว ้

 

ขอ้ ๘  ใหม้กีารกาํหนดหน้าที6ความรบัผดิชอบของผูใ้ชง้าน (user responsibilities) 
เพื6อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รบัอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลกัลอบ 
ทาํสาํเนาขอ้มูลสารสนเทศและการลกัขโมยอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ โดยตอ้งมเีนื%อหา
อย่างน้อยดงันี% 

(๑) การใช้งานรหัสผ่าน (password use) ต้องกําหนดแนวปฏิบตัิที6ดีสําหรบั
ผูใ้ชง้านในการกาํหนดรหสัผ่าน การใชง้านรหสัผ่าน และการเปลี6ยนรหสัผ่านที6มคุีณภาพ 

(๒) การป้องกนัอุปกรณ์ในขณะที6ไม่มผีูใ้ชง้านที6อุปกรณ์ ต้องกําหนดขอ้ปฏบิตั ิ
ที6เหมาะสมเพื6อป้องกนัไม่ให้ผู้ไม่มีสทิธสิามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ของหน่วยงานในขณะที6 
ไม่มผีูด้แูล 

(๓) การควบคุมสินทรัพย์สารสนเทศและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร ์ 
(clear desk and clear screen policy) ต้องควบคุมไม่ให้สนิทรพัย์สารสนเทศ เช่น เอกสาร 
สื6อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ อยู่ในภาวะซึ6งเสี6ยงต่อการเข้าถึงโดย 
ผูซ้ึ6งไม่มสีทิธ ิและตอ้งกาํหนดใหผู้ใ้ชง้านออกจากระบบสารสนเทศเมื6อว่างเวน้จากการใชง้าน 

(๔) ผู้ใช้งานอาจนําการเขา้รหสั มาใช้กบัขอ้มูลที6เป็นความลบั โดยให้ปฏิบตัิ
ตามระเบยีบการรกัษาความลบัทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๔๘๐

ขอ้ ๙  ใหม้กีารควบคุมการเขา้ถงึเครอืข่าย (network access control) เพื6อป้องกนั
การเขา้ถงึบรกิารทางเครอืขา่ยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต โดยตอ้งมเีนื%อหาอย่างน้อยดงันี% 

(๑) การใช้งานบรกิารเครอืข่าย ต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบ
สารสนเทศไดแ้ต่เพยีงบรกิารที6ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึเท่านั %น 

(๒) การยนืยนัตวับุคคลสาํหรบัผูใ้ชท้ี6อยู่ภายนอกองคก์ร (user authentication 
for external connections) ต้องกําหนดใหม้กีารยนืยนัตวับุคคลก่อนที6จะอนุญาตใหผู้้ใช ้
ที6อยู่ภายนอกองคก์รสามารถเขา้ใชง้านเครอืขา่ยและระบบสารสนเทศขององคก์รได ้

(๓) การระบุ อุปกรณ์บนเครือข่าย (equipment identification in networks)  
ตอ้งมวีธิกีารที6สามารถระบุอุปกรณ์บนเครอืข่ายได ้และควรใชก้ารระบุอุปกรณ์บนเครอืข่าย
เป็นการยนืยนั 

(๔) การป้องกันพอร์ตที6ใช้สําหรับตรวจสอบและปรับแต่งระบบ (remote 
diagnostic and configuration port protection) ต้องควบคุมการเขา้ถงึพอรต์ที6ใชส้าํหรบั
ตรวจสอบและปรบัแต่งระบบทั %งการเขา้ถงึทางกายภาพและทางเครอืขา่ย 

(๕) การแบ่งแยกเครือข่าย (segregation in networks) ต้องทําการแบ่งแยก
เครอืขา่ยตามกลุ่มของบรกิารสารสนเทศ กลุ่มผูใ้ชง้าน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ 

(๖) การควบคุมการเชื6อมต่อทางเครือข่าย (network connection control)  
ตอ้งควบคุมการเขา้ถงึหรอืใชง้านเครอืขา่ยที6มกีารใชร้่วมกนัหรอืเชื6อมต่อระหว่างหน่วยงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ปฏบิตักิารควบคุมการเขา้ถงึ 

(๗ ) การควบคุมการจัดเส้นทางบนเครือข่าย (network routing control)  
ตอ้งควบคุมการจดัเสน้ทางบนเครอืข่ายเพื6อใหก้ารเชื6อมต่อของคอมพวิเตอรแ์ละการสง่ผ่าน
หรอืไหลเวยีนของขอ้มลูหรอืสารสนเทศสอดคลอ้งกบัขอ้ปฏบิตักิารควบคุมการเขา้ถงึหรอื
การประยุกตใ์ชง้านตามภารกจิ 

 

ขอ้ ๑๐  ให้มกีารควบคุมการเขา้ถงึระบบปฏบิตักิาร (operating system access 
control) เพื6อป้องกนัการเขา้ถึงระบบปฏิบตัิการโดยไม่ได้รบัอนุญาต โดยต้องมเีนื%อหา
อย่างน้อยดงันี% 

(๑) การกําหนดขั %นตอนปฏบิตัิเพื6อการเขา้ใช้งานที6มั 6นคงปลอดภยั การเขา้ถึง
ระบบปฏบิตักิารจะตอ้งควบคุมโดยวธิกีารยนืยนัตวัตนที6มั 6นคงปลอดภยั 

(๒) การระบุและยนืยนัตวัตนของผูใ้ชง้าน (user identification and authentication) 
ต้องกําหนดให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ6งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และ
เลอืกใช้ข ั %นตอนทางเทคนิคในการยืนยนัตวัตนที6เหมาะสมเพื6อรองรบัการกล่าวอ้างว่า 
เป็นผูใ้ชง้านที6ระบุถงึ 
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 ๔๘๑

(๓) การบรหิารจดัการรหสัผ่าน (password management system) ต้องจดัทํา
หรอืจดัใหม้รีะบบบรหิารจดัการรหสัผ่านที6สามารถทํางานเชงิโต้ตอบ (interactive) หรอื 
มกีารทาํงานในลกัษณะอตัโนมตั ิซึ6งเอื%อต่อการกาํหนดรหสัผ่านที6มคุีณภาพ 

(๔) การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (use of system utilities) ควรจํากดั
และควบคุมการใช้งานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน์ เพื6อป้องกันการละเมิดหรือ
หลกีเลี6ยงมาตรการความมั 6นคงปลอดภยัที6ไดก้าํหนดไวห้รอืที6มอียู่แลว้ 

(๕) เมื6อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ6งให้ยุติการใช้งานระบบ
สารสนเทศนั %น (session time-out) 

(๖) การจาํกดัระยะเวลาการเชื6อมต่อระบบสารสนเทศ (limitation of connection time) 
ตอ้งจาํกดัระยะเวลาในการเชื6อมต่อเพื6อใหม้คีวามมั 6นคงปลอดภยัมากยิ6งขึ%นสาํหรบัระบบ
สารสนเทศหรอืแอพพลเิคชั 6นที6มคีวามเสี6ยงหรอืมคีวามสาํคญัสงู 

 

ขอ้ ๑๑  ให้มกีารควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรอืแอพพลเิคชั 6นและ
สารสนเทศ (application and information access control) โดยตอ้งมกีารควบคุมดงันี% 

(๑ ) ก ารจํ ากัด ก าร เข้ าถึ งส ารสน เท ศ  (information access restriction)  
ต้องจํากดัหรอืควบคุมการเขา้ถึงหรอืเขา้ใชง้านของผู้ใช้งานและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
การเข้าใช้งานในการเขา้ถึงสารสนเทศและฟังก์ชนั (functions) ต่าง ๆ ของโปรแกรม
ประยุกต์หรือแอพพลิเคชั 6น  ทั %งนี%  โดยให้สอดคล้องตามนโยบายควบคุมการเข้าถึง
สารสนเทศที6ไดก้าํหนดไว ้

(๒) ระบบซึ6งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงต่อองค์กร  
ต้องได้รบัการแยกออกจากระบบอื6น ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเอง
โดยเฉพาะ ใหม้กีารควบคุมอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละสื6อสารเคลื6อนที6และการปฏบิตังิาน
จากภายนอกองคก์ร (mobile computing and teleworking) 

(๓) การควบคุมอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละสื6อสารเคลื6อนที6 ต้องกําหนดขอ้ปฏบิตัิ
และมาตรการที6เหมาะสมเพื6อปกป้องสารสนเทศจากความเสี6ยงของการใช้อุปกรณ์
คอมพวิเตอรแ์ละสื6อสารเคลื6อนที6 

(๔) การปฏบิตังิานจากภายนอกสาํนกังาน (teleworking) ตอ้งกาํหนดขอ้ปฏบิตั ิ
แผนงาน และขั %นตอนปฏบิตัิเพื6อปรบัใช้สําหรบัการปฏบิตัิงานขององค์กรจากภายนอก
สาํนกังาน 
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 ๔๘๒

ข้อ ๑๒  หน่วยงานของรัฐที6มีระบบสารสนเทศต้องจัดทําระบบสํารอง  
ตามแนวทางต่อไปนี% 

(๑) ต้องพิจารณาคัดเลือกและจดัทําระบบสํารองที6เหมาะสมให้อยู่ในสภาพ
พรอ้มใชง้านที6เหมาะสม 

(๒) ต้องจัดทําแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที6ไม่สามารถ
ดําเนินการด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์เพื6อให้สามารถใช้งานสารสนเทศไดต้ามปกติ
อย่างต่อเนื6อง โดยต้องปรบัปรุงแผนเตรยีมความพรอ้มกรณีฉุกเฉินดงักล่าวให้สามารถ
ปรบัใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการใชง้านตามภารกจิ 

(๓) ตอ้งมกีารกาํหนดหน้าที6และความรบัผดิชอบของบุคลากรซึ6งดแูลรบัผดิชอบ
ระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง และการจดัทําแผนเตรยีมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที6 
ไม่สามารถดาํเนินการดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(๔) ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบสํารอง 
และระบบแผนเตรยีมพรอ้มกรณีฉุกเฉินอย่างสมํ6าเสมอ 

(๕) สําหรับความถี6ของการปฏิบัติในแต่ละข้อ ควรมีการปฏิบัติที6เพียงพอ 
ต่อสภาพความเสี6ยงที6ยอมรบัไดข้องแต่ละหน่วยงาน 

 

ขอ้ ๑๓  หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบและประเมนิความเสี6ยงดา้น
สารสนเทศโดยตอ้งมเีนื%อหาอย่างน้อยดงันี% 

(๑) หน่วยงานของรฐัต้องจดัให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี6ยงด้าน
สารสน เท ศที6 อ าจ เกิดขึ%นกับ ระบบ สารสน เท ศ  (information security audit and 
assessment) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั %ง 

(๒) ในการตรวจสอบและประเมนิความเสี6ยงจะต้องดําเนินการ โดยผูต้รวจสอบ
ภายในหน่วยงานของรฐั (internal auditor) หรอืโดยผู้ตรวจสอบอสิระด้านความมั 6นคง
ปลอดภัยจากภายนอก (external auditor) เพื6อให้หน่วยงานของรฐัได้ทราบถึงระดับ
ความเสี6ยงและระดบัความมั 6นคงปลอดภยัสารสนเทศของหน่วยงาน 

 

ขอ้ ๑๔๒๓  หน่วยงานของรฐัต้องกําหนดความรบัผดิชอบที6ชดัเจน กรณีระบบ
คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่องค์กร 

                                                                                 
๒๓ ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ6มเติมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง 

แนวนโยบายและแนวปฏบิตัิในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรฐั 
(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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 ๔๘๓

หรือผู้หนึ6 งผู้ใด อันเนื6องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ทั %งนี%  
ให้ผูบ้รหิารระดบัสงูสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer : CEO) เป็นผูร้บัผดิชอบ
ต่อความเสี6ยง ความเสยีหาย หรอือนัตรายที6เกดิขึ%น 

 

ขอ้ ๑๕  หน่วยงานของรฐัสามารถเลือกใช้ข้อปฏบิตัิในการรกัษาความมั 6นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ที6ต่างไปจากประกาศฉบบันี%ได ้หากแสดงใหเ้หน็ว่า ขอ้ปฏบิตั ิ
ที6เลอืกใชม้คีวามเหมาะสมกว่า หรอืเทยีบเท่า 

 

ขอ้ ๑๖๒๔  ประกาศนี%ใหใ้ชบ้งัคบัตั %งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รอ้ยตรหีญงิ ระนองรกัษ์  สวุรรณฉว ี

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

                                                                                 
๒๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพเิศษ ๗๘ ง/หน้า ๑๓๑/๒๓ มถุินายน ๒๕๕๓ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๔๘๔ 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที6 ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕ 

 

ขอ้ ๓  ประกาศนี%ใหใ้ช้บงัคบัตั %งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

                                                                                 
๒๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพเิศษ ๒๑ ง/หน้า ๕๒/๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖ 
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 ๔๘๕

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เรื6อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัทาํหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความใหอ้ยูใ่นรปูของ 

ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

โดยที6พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทําให้รูปแบบและวิธีการในการ
ติดต่อสื6อสาร การรบัส่งเอกสารและขอ้มูล ตลอดจนการทําธุรกรรมปรบัเปลี6ยนไปเป็น
รูปแบบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ%น รวมถึงเอกสารหรือข้อความที6ได้ม ี
การจดัทําหรอืแปลงใหอ้ยู่ในรูปของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสใ์นภายหลงั และโดยที6กฎหมาย
ว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสก์ําหนดใหก้ารจดัทําหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความให้
อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที6คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสก์าํหนด 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๒/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ6งแก้ไขเพิ6มเติมโดยพระราชบญัญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที6  ๒ ) พ .ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกสจ์งึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

ขอ้ ๑  ประกาศนี%เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
เรื6อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัทําหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความให้อยู่ในรูปของ
ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

ขอ้ ๒  ในประกาศนี% 
“การจดัทําหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความใหอ้ยู่ในรูปของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส”์ 

หมายความว่า การจดัทําหรอืแปลงเอกสารและข้อความตามประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสฉ์บบันี% 

“ผูจ้ดัทาํหรอืแปลง” หมายความวา่ บุคคลผูจ้ดัทาํหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความ
ให้อยู่ในรูปของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์และใหห้มายความรวมถงึ บุคคลผูจ้ดัทําหรอืแปลง
ขอ้ความเสยีง หรอืวดีทิศัน์ใหอ้ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

“เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรอืวตัถุอื6นใดซึ6งไดท้าํใหป้รากฏความหมาย
ดว้ยตวัอกัษร ตวัเลข ผงั หรอืแผนแบบอย่างอื6นจะเป็นโดยวธิพีมิพ ์ถ่ายภาพหรอืวธิอีื6น
อนัเป็นหลกัฐานแห่งความหมายนั %น 

“เมตาดาตา” (Metadata) หมายความว่า ขอ้มลูที6ใชก้าํกบัและอธบิายขอ้มลูอื6น 
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 ๔๘๖

ข้อ ๓  การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ ในรูปของข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี% 

(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที6จ ัดทําหรือแปลงต้องมีความหมายหรือรูปแบบ
เหมือนกับเอกสารและข้อความเดิมซึ6งนํามาจัดทําหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยผูจ้ดัทําหรอืแปลงจะตอ้งตรวจสอบและรบัรองว่าขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์
นั %น มคีวามหมายหรอืรปูแบบเหมอืนกบัเอกสารและขอ้ความเดมิ 

(๒) ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์อ้งจดัทาํหรอืแปลงขึ%นดว้ยวธิกีารที6เชื6อถอืไดใ้นการระบุ
ตวัตนผูจ้ดัทาํหรอืแปลงที6รบัผดิชอบในการจดัทาํหรอืแปลงนั %น 

(๓) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องจดัทําหรือแปลงโดยมีเทคโนโลยีและมาตรการ
ป้องกันมิให้มีการเปลี6ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ%นกับข้อมูลนั %น เว้นแต่การรับรอง 
หรอืบนัทกึเพิ6มเตมิ ซึ6งไม่มผีลต่อความหมายของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

รายละเอียดของวิธีการในการจดัทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ใน 
รปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามที6กาํหนดไวใ้นขอ้ ๔ ถงึขอ้ ๙ 

 

ข้อ ๔  การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ ในรูปของข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส ์ใหม้กีระบวนการในการจดัทาํหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความอย่างน้อยดงันี% 

(๑) กระบวนการจดัทําหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความให้เป็นขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์
ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(๒) กระบวนการตรวจสอบและรบัรองว่าขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี6จดัทาํหรอืแปลงนั %น
มคีวามหมายเหมอืนกบัเอกสารและขอ้ความเดมิ 

(๓) กระบวนการบนัทึกหลกัฐานการดําเนินงานการจดัทําหรือแปลงเอกสาร 
และขอ้ความใหอ้ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(๔) กระบวนการบันทึกเมตาดาตาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที6เป็นข้อความ
บรรยายสาระสาํคญัของเอกสารและขอ้ความ ซึ6งตอ้งครอบคลุมใหส้ามารถสบืคน้เอกสาร
และขอ้ความนั %นไดถู้กตอ้ง 

 

ขอ้ ๕  การจดัทําหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
ให้มผีูร้บัผดิชอบดําเนินงานในการจดัทําหรอืแปลงในเรื6องของวธิกีารดงักล่าวอย่างน้อย 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) จดัทาํหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความใหอ้ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(๒) ตรวจสอบและรบัรองความถูกต้องและครบถ้วนของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์
ที6ได้จากการจดัทําหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความให้อยู่ในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส ์ 
ว่าขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสม์คีวามหมายหรอืรปูแบบเหมอืนกบัเอกสารและขอ้ความเดมิ 
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 ๔๘๗

(๓) ตรวจสอบกระบวนการจดัทาํหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความใหอ้ยู่ในรูปของ
ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามที6กาํหนดไว ้

(๔) ตรวจสอบและรบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของเมตาดาตา ตามขอ้ ๔ (๔) 
 

ขอ้ ๖  การจดัทําหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
ให้มีการกําหนดมาตรการเกี6ยวกบัการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของข้อมูลอเิล็กทรอนิกส ์
ซึ6งเป็นวธิกีารที6เชื6อถอืได ้อย่างน้อยตอ้งครอบคลุมหวัขอ้ต่อไปนี% 

(๑) การระบุตวัตน (Identification) 

(๒) การยนืยนัตวัตน (Authentication) 

(๓) อนุญาตเฉพาะผูม้สีทิธเิขา้ถงึ (Authorization) 

(๔) ความรบัผดิชอบต่อผลของการกระทาํ (Accountability) 

ทั %งนี% เพื6อให้สามารถยนืยนัไดว้่า ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี6มกีารจดัทําหรอืแปลง 
ไดด้ําเนินการโดยผูม้สีทิธใินการเขา้ถงึเท่านั %น ผูม้สีทิธใินการเขา้ถงึดงักล่าวใหห้มายความ
รวมถึงผู้รบัผดิชอบดําเนินงานจดัทําหรอืแปลงและผู้ที6มสีทิธติรวจสอบตามข้อ ๕ ด้วย  
ซึ6งจะเป็นบุคคลเดยีวกนัหรอืไม่กไ็ด ้

 

ข้อ ๗  การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ ในรูปของข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสน์ั %น ให้ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสม์คีวามละเอยีดและความชดัเจนของเอกสาร
และขอ้ความเดมิ 

 

ขอ้ ๘  ให้ผูจ้ดัทําหรอืแปลง มหีน้าที6รกัษาและดํารงสภาพของระบบการจดัทํา
หรอืแปลงเอกสารไว้ให้สมบูรณ์เพื6อใหม้กีารกํากบัดูแลหรอืการตรวจสอบไดต้ลอดเวลา
จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืหน่วยงานอื6นที6คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกสม์อบหมายหรอืหน่วยงานที6กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื6นในประกาศฉบบันี% 

 

ขอ้ ๙  การดาํเนินการตามขอ้ ๔ ถงึ ขอ้ ๘ ใหผู้จ้ดัทาํหรอืแปลง จดัทาํวธิปีฏบิตัิ
ที6สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานองคก์รและประเภทของการทําธุรกรรมอย่างเหมาะสม โดยใหใ้ช้
ข้อกําหนดวิธีปฏิบัติทั 6วไปหรือตามข้อกําหนดวิธีปฏิบัติเฉพาะธุรกรรมบางประเภท  
ในการจดัทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ขอ้กาํหนดแนบทา้ยประกาศนี%เป็นมาตรฐานขั %นตํ6าในการดาํเนินงาน แลว้แต่กรณี 
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 ๔๘๘

ขอ้ ๑๐๒๖  ประกาศนี%ใหใ้ชบ้งัคบัตั %งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จุต ิ ไกรฤกษ ์

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

                                                                                 
๒๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพเิศษ ๑๒๔ ง/หน้า ๔๗/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
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 ๔๘๙ 

ขอ้กาํหนดแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เรื6อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัทาํหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความ 

ใหอ้ยูใ่นรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ฉบบัที6 ๑ 

ว่าดว้ยขอ้กาํหนดวธิปีฏบิตัใินการจดัทาํหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความ 

ใหอ้ยูใ่นรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

หมวด ๑ 

บททั 6วไป 

   
 

ข้อ ๑  ในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส ์ให้ผู้จดัทําหรอืแปลงปฏบิตัิตามขอ้กําหนดนี%เป็นมาตรฐานขั %นตํ6า เว้นแต่
มาตรฐานขั %นตํ6าในบางเรื6องนั %นจะมไิดถู้กนํามาใช ้

 

หมวด ๒ 

วธิจีดัทาํหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความ 

   
 

ขอ้ ๒  ผู้จดัทําหรอืแปลงต้องตรวจสอบเอกสารและขอ้ความที6จะนําไปจดัทํา
หรอืแปลงให้เป็นขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์โดยพจิารณาความครบถ้วนของขอ้ความทั %งหมด 
จาํนวนหน้า การจดัเรยีงลาํดบัเนื%อหา รูปแบบของการนําเสนอเอกสารและขอ้ความ และ
ตอ้งบนัทกึแหล่งที6มาของเอกสารและขอ้ความนั %น ในกรณีที6เอกสารหรอืขอ้ความที6จดัทํา
หรอืแปลงนั %นเป็นเอกสารตน้ฉบบั หรอืสาํเนา กใ็หบ้นัทกึและแสดงโดยชดัแจง้ถงึลกัษณะ
เอกสารหรอืขอ้ความนั %นดว้ยว่าเป็นตน้ฉบบัหรอืสาํเนา 

 

ขอ้ ๓  มาตรฐานขั %นตํ6าสาํหรบัความละเอยีดของภาพ (Resolution) คอื 

(๑) ภาพลายเส้น หรือภาพขาวดํา อย่างน้อย ๑๕๐ จุดต่อนิ%ว (dot per inch 
หรอื dpi) 

(๒) ภาพสเีทา อย่างน้อย ๒๐๐ จุดต่อนิ%ว 

(๓) ภาพส ีอย่างน้อย ๓๐๐ จุดต่อนิ%ว 

(๔) ภาพสาํหรบังานเวบ็อย่างเดยีว อย่างน้อย ๗๒ จุดต่อนิ%ว 
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 ๔๙๐

ขอ้ ๔  มาตรฐานขั %นตํ6าสาํหรบัความละเอยีดของส ี(Bit Depth) คอื 

(๑) ภาพขาว - ดาํ มค่ีาความละเอยีดของสเีท่ากบั ๑ บติ (bit) 

(๒) ภาพสเีทา (grayscale) มค่ีาความละเอยีดของสเีท่ากบั ๘ บติ 

(๓) ภาพส ีมค่ีาความละเอยีดของสเีท่ากบั ๒๔ บติ 

 

ขอ้ ๕  มาตรฐานขั %นตํ6าสาํหรบัการแปลงสญัญาณอนาลอ็กเป็นสญัญานดจิทิลั 
ในกรณีที6ขอ้ความเป็นเสยีงต้องมอีตัราสุ่มขอ้มลูสญัญาณเสยีงขั %นตํ6าที6 ๔๔.๑ กโิลเฮริต์ซ 
(kHz) และจาํนวนของขอ้มลูสญัญาณเสยีงที6สุม่ข ั %นตํ6าที6 ๑๖ บติ 

 

ขอ้ ๖  มาตรฐานขั %นตํ6าสําหรบัการแปลงสญัญาณอนาลอ็กเป็นสญัญานดจิทิลั 
ในกรณีที6ขอ้ความเป็นวดีทิศัน์ ตอ้งมมีาตรฐานขั %นตํ6าดงันี% 

(๑) อตัราการสุ่มขอ้มูลตวัอย่างความสว่าง ๕ ของแสง (Luminance) มมีาตรฐาน
ขั %นตํ6าที6 ๑๓.๕ เมกกะเฮริต์ซ (MHz) 

(๒) จํานวนข้อมูลตัวอย่างความสว่างของแสง มีมาตรฐานขั %นตํ6 าที6 ๘ บิต 
ต่อจุดภาพ (bits per pixel : bpp) 

(๓) จํานวนขอ้มูลตวัอย่างความเขม้ของส ี(Chrominance) มมีาตรฐานขั %นตํ6าที6 
๔ บติต่อจุดภาพ (bits per pixel : bpp) 

(๔) ค่าความสว่างของแสง (Luminance Resolution) เท่ากบั ๗๒๐ จุดต่อภาพ 
(pixel) x ๔๘๕ เสน้ (active line) 

(๕) ค่าความละเอยีดของส ี(Chrominance Resolution) เท่ากบั ๓๖๐ จุดต่อภาพ 
(pixel) x ๔๘๕ เสน้ (active line) 

 

ขอ้ ๗  ผู้จดัทําหรอืแปลงต้องตั %งชื6อไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที6มีความหมาย 
สื6อถงึเนื%อหาของขอ้มลูเพื6อสามารถสบืคน้ได ้ชื6อไฟลด์งักล่าวจะตอ้งไม่ซํ%ากนั 

 

ข้อ ๘  เมื6อดําเนินการแล้ว ผู้จ ัดทําหรือแปลงต้องตรวจทานความถูกต้อง 
ครบถว้น ของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ไดจ้ดัทาํหรอืแปลงดว้ย 

 

หมวด ๓ 

การตรวจสอบและรบัรอง 

   
 

ข้อ ๙  ผู้จ ัดทําหรือแปลงต้องจัดให้มีการตรวจสอบและการรบัรองคุณภาพ
กระบวนการจดัทําหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความให้อยู่ในรูปของขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส ์
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 ๔๙๑

และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีการรายงาน 
การตรวจสอบและรบัรองคุณภาพ เพื6อใชใ้นการยนืยนัระบบการจดัการของตน 

 

ขอ้ ๑๐  การตรวจสอบและรบัรองคุณภาพตอ้งครอบคลุมถงึเรื6อง ดงัต่อไปนี% 
(๑) คุณภาพของเครื6องมอืและอุปกรณ์ที6ใชใ้นการดาํเนินการ 

(๒) ขั %นตอนการดาํเนินการ 

(๓) คุณภาพและความถูกตอ้งของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ผ่านการจดัทาํหรอืแปลง 

(๔) คุณภาพและความถูกต้องของขอ้มูลอเิล็กทรอนิกสท์ี6ใช้ในการระบุตัวตน
ของผูจ้ดัทาํหรอืแปลง 

 

ข้อ ๑๑  ในกรณีการดําเนินการสําหรบัข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที6มีปรมิาณมาก 
หรือการรวมข้อมูลจํานวนมากเป็นชุดเดียว การตรวจสอบและรับรองอาจใช ้
การสุม่ตวัอย่างในเชงิสถติ ิเพื6อตรวจสอบได ้

 

หมวด ๔ 

การบนัทกึ 

   
 

ขอ้ ๑๒  ผูจ้ดัทาํหรอืแปลงตอ้งจดัใหม้กีารบนัทกึการดําเนินการไวเ้ป็นหลกัฐาน 
โดยตอ้งบนัทกึรายการ ดงัต่อไปนี% 

(๑) ชื6อหรอืรายการขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี6จดัทาํหรอืแปลง 

(๒) ชื6อผูจ้ดัทาํหรอืแปลง 

(๓) โปรแกรมและรปูแบบที6ใชใ้นการจดัทาํหรอืแปลง 

(๔) วนั เดอืน ปี และเวลาที6จดัทาํหรอืแปลง 

(๕) หลักฐานการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสว์่ามคีวามหมายเหมอืนกบัเอกสารและขอ้ความเดมิ 

 

ข้อ ๑๓  ผู้จ ัดทําหรือแปลงต้องจัดให้มีการบันทึกเมตาดาตา (Metadata)  
ที6แสดงสาระสาํคญัอนัเป็นคุณลกัษณะเฉพาะและรายละเอยีดของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น ๆ 
โดยจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนประกอบสาํคญัของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ เนื%อหา (เช่น 
ชื6อเรื6อง หวัเรื6อง ต้นฉบบั/แหล่งที6มา ขอบเขต) บรบิท (เช่น ทรพัย์สนิทางปัญญาหรอื
สทิธใินงานนั %น ผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน ผูม้สี่วนร่วมในผลงาน) และโครงสรา้ง (เช่น วนั เดอืน ปี  
ที6สรา้งผลงาน ประเภทของเนื%อหา รปูแบบของการนําเสนอผลงาน ตวับ่งชี%หรอืตวัระบุถงึ
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 ๔๙๒ 

ทรัพยากร) ซึ6งจะช่วยให้สามารถสืบค้นเอกสารและข้อความได้อย่างถูกต้องและ 
มปีระสทิธภิาพ 

 

หมวด ๕ 

ผูร้บัผดิชอบ 

   
 

ขอ้ ๑๔  ให้ผู้จดัทําหรอืแปลงกําหนดตวับุคคลผู้รบัผดิชอบในเรื6องดงัต่อไปนี%  
ใหช้ดัเจน 

(๑) ผูจ้ดัทาํหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความใหอ้ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(๒) ผูต้รวจสอบคุณภาพของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ผ่านการจดัทาํหรอืแปลง 

(๓) ผู้ตรวจสอบและรบัรองกระบวนการจดัทําหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความ 
ใหอ้ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ตามขอ้ ๙ 

(๔) ผูต้รวจสอบและรบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของเมตาดาตา ตามขอ้ ๑๓ 

 

หมวด ๖ 

ความมั 6นคงปลอดภยั 

   
 

ขอ้ ๑๕  ใหผู้จ้ดัทําหรอืแปลงต้องกําหนดมาตรการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยั
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวธิีการที6เชื6อถือได้ โดยให้ครอบคลุมมาตรการเกี6ยวกบั 
การรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์อย่างน้อยต้องครอบคลุมหวัขอ้
ต่อไปนี% 

(๑) การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (user registration) โดยต้องกําหนดให้มขี ั %นตอน
การปฏบิตัิสําหรบัการลงทะเบยีนผู้ใช้งานเพื6อแสดงตวัตนเพื6อรบัการอนุญาตให้เขา้ถึง
ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์และการตดัออกจากทะเบยีนของผูใ้ชง้านเมื6อมกีารยกเลกิเพกิถอน
การอนุญาตดงักล่าว 

(๒) การบรหิารจดัการสทิธขิองผู้ใช้งาน (user management) โดยต้องจดัให้มี
การควบคุมและจํากัดสิทธิเพื6อเข้าถึงและใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดตาม 
ความเหมาะสม 

(๓) การบรหิารจดัการรหสัผ่านสาํหรบัผูใ้ชง้าน (user password management) 
โดยตอ้งจดัใหม้กีระบวนการบรหิารจดัการรหสัผ่านสาํหรบัผูใ้ชง้านอย่างรดักุม 
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 ๔๙๓

(๔) การทบทวนสทิธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (review of user access rights) 
โดยต้องจดัใหม้กีระบวนการทบทวนสทิธกิารเขา้ถงึของผูใ้ชง้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์าม
ระยะเวลาที6กาํหนดไว ้

(๕) การใช้รหสัผ่าน (password use) โดยต้องกําหนดแนวปฏิบตัิที6ดีสําหรบั
ผูใ้ชง้านในการกาํหนดรหสัผ่าน การใชง้านรหสัผ่าน และการเปลี6ยนรหสัผ่านที6มคุีณภาพ 

(๖) การป้องกนัอุปกรณ์ในขณะที6ไม่มผีูใ้ชง้านที6อุปกรณ์ ตอ้งกาํหนดขอ้ปฏบิตัทิี6
เหมาะสมเพื6อป้องกนัไม่ใหผู้ไ้ม่มสีทิธสิามารถเขา้ถงึอุปกรณ์ในขณะที6ไม่มผีูด้แูล 
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 ๔๙๔ 

ขอ้กาํหนดแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เรื6อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัทาํหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความ 

ใหอ้ยูใ่นรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ฉบบัที6 ๒ 

ว่าดว้ยขอ้กาํหนดวธิปีฏบิตัใินการจดัทาํหรอืแปลงเอกสารและขอ้ความ 

ใหอ้ยูใ่นรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

สาํหรบัระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ 

   
 

หมวด ๑ 

การจดัทาํหรอืแปลงเชค็ตน้ฉบบัใหอ้ยูใ่นรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

ขอ้ ๑  ธนาคารผู้จดัทําหรอืแปลงต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของตวัเชค็ตาม
กฎหมาย และตรวจสอบการปลอมแปลงตวัเชค็โดยตรวจจากเนื%อกระดาษ ขนาดของตวัเชค็ 
และลายนํ%ากลาง ก่อนที6จะนําเขา้ระบบการจดัทําหรอืแปลงเชค็ต้นฉบบัใหอ้ยู่ในรูปของ
ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ขอ้ ๒  เช็คที6จะนําเขา้ระบบการจดัทําหรอืแปลงเช็คต้นฉบบัให้อยู่ในรูปของ
ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์อ้งเป็นตน้ฉบบัเท่านั %น 

 

ขอ้ ๓  ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี6จะส่งเขา้ระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และ
ระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ใหป้ระกอบดว้ยขอ้มลูเชค็ ภาพเชค็ และเมตาดาตา (Metadata) 
โดยต้องมีโครงสร้างและสาระสําคญัของธุรกรรมครบถ้วนถูกต้องตามระเบยีบธนาคาร
แห่งประเทศไทยว่าดว้ยระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ 

ทั %งนี% เมตาดาตา (Metadata) ตามวรรคหนึ6ง ต้องสามารถแสดงสาระสําคัญ 
ที6เป็นคุณลกัษณะและรายละเอยีดตามลกัษณะเฉพาะของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสน์ั %น ๆ เช่น 
ค่าแสดงผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเช็คต้นฉบับ (Physical Condition Tag)  
ค่าแสดงผลการตรวจสอบภาพเชค็ (IQA Tag) 

 

ข้อ ๔  ธนาคารผู้จดัทําหรอืแปลงต้องจดัให้มีระบบการจดัทําหรอืแปลงเช็ค
ต้นฉบบัให้อยู่ในรูปของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์เพื6อใหไ้ด้ภาพเชค็ตามมาตรฐานภาพเชค็
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบการหกับญัชีเชค็ด้วยภาพเช็คและ
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 ๔๙๕

ระบบการจดัเก็บภาพเช็ค ซึ6งอย่างน้อยมาตรฐานดงักล่าวต้องมีรูปแบบ ระดบัส ีและ
ความละเอยีดดงันี% 

ภาพที6 ๑ : ดา้นหน้า กาํหนดเป็น JPEG 8-bit Grayscale 100 dpi 
ภาพที6 ๒ : ดา้นหน้า กาํหนดเป็น TIFF Black & White 200 dpi 
ภาพที6 ๓ : ดา้นหลงั กาํหนดเป็น TIFF Black & White 200 dpi 
 

ข้อ ๕  ธนาคารผู้จ ัดทําหรือแปลงต้องบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที6ได้จาก 
การจดัทําหรอืแปลงไวเ้ป็นไฟล์ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยตั %งชื6อไฟล์ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์
ใหม้คีวามหมายสื6อถงึเนื%อหาของขอ้มูล มรีปูแบบและโครงสรา้งของชื6อที6ช่วยใหส้ามารถ
ติดตามหรือสืบค้นได้ง่าย และชื6อไฟล์จะต้องไม่ซํ%ากัน  ทั %งนี%  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็
ภาพเชค็ 

 

หมวด ๒ 

การตรวจสอบและรบัรองกระบวนการจดัทาํหรอืแปลงเชค็ตน้ฉบบัใหอ้ยู่ในรปูของ 

ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์และการรบัรองคุณภาพขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

ขอ้ ๖  ธนาคารผู้จดัทําหรอืแปลงต้องจดัให้มีระบบการตรวจสอบและรบัรอง
กระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คต้นฉบับให้อยู่ ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 
และการรบัรองคุณภาพขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

 

ข้อ ๗  ธนาคารผู้จ ัดทําหรือแปลงต้องตรวจสอบคุณภาพของเครื6องมือ 
หรืออุปกรณ์ที6ใช้ในกระบวนการจัดทําหรือแปลงเช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส ์เพื6อใหม้ั 6นใจว่าเครื6องมอืหรอือุปกรณ์ดงักล่าวสามารถจดัทาํหรอืแปลงเชค็
ตน้ฉบบัใหอ้ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสมํ6าเสมอ 

 

ขอ้ ๘  ธนาคารผู้จดัทําหรอืแปลงต้องตรวจสอบกระบวนการจดัทําหรอืแปลง
เช็คต้นฉบับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดําเนินการไปตามขั %นตอนและ
กระบวนการปฏบิตัทิี6ไดก้าํหนดไวใ้นคู่มอืการทาํงานที6ธนาคารผูจ้ดัทาํหรอืแปลงจดัทาํขึ%น 
โดยจดัใหม้ผีูต้รวจสอบและรบัรองอย่างน้อยปีละหนึ6งครั %ง และรายงานผลการตรวจสอบ
และรบัรองเสนอผูบ้รหิารของธนาคารผูจ้ดัทาํหรอืแปลงและธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 ๔๙๖ 

ขอ้ ๙  ธนาคารผูจ้ดัทาํหรอืแปลงตอ้งตรวจสอบคุณภาพเพื6อดวู่าขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์
ที6ได้จากการจดัทําหรอืแปลงนั %น สามารถอ่านได้ และมคีวามคมชดั ความสว่าง ขนาด 
รปูแบบ เป็นไปตามมาตรฐานภาพเชค็ตามที6กาํหนดในระเบยีบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าดว้ยระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ 

 

ขอ้ ๑๐  ธนาคารผู้จดัทําหรอืแปลงต้องรบัรองคุณภาพและความถูกต้องของ
ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ไดจ้ากการจดัทําหรอืแปลง โดยลงลายมอืชื6ออเิลก็ทรอนิกสก่์อนส่ง
ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ไดจ้ากการจดัทาํหรอืแปลงเขา้ระบบการหกับญัชเีชค็ดว้ยภาพเชค็
และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ เพื6อใหส้ามารถยนืยนัไดว้่า ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ไดจ้าก
การจดัทาํหรอืแปลงมคีวามหมายหรอืรปูแบบเหมอืนกบัเชค็ตน้ฉบบั 

 

หมวด ๓ 

การบนัทกึหลกัฐานการดาํเนินงาน 

   
 

ขอ้ ๑๑  ธนาคารผูจ้ดัทาํหรอืแปลงตอ้งบนัทกึหลกัฐานการดาํเนินงานจดัทาํหรอื
แปลงเชค็ต้นฉบบัให้อยู่ในรูปของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์เพื6อใชอ้า้งองิการดําเนินงานและ
สถานะการดําเนินงานที6เกิดขึ%น รวมทั %งเพื6อใช้ในการตรวจสอบประวตัิการจดัทําหรือ
แปลงเช็คต้นฉบบัให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์โดยอย่างน้อยต้องมกีารบนัทึก
หลกัฐานการดาํเนินงาน ดงัต่อไปนี% 

(๑) ชื6อไฟลข์อ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(๒) ชื6อผูด้ําเนินงานในแต่ละขั %นตอนของระบบการจดัทําหรอืแปลงเชค็ต้นฉบบั
ใหอ้ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(๓) วนั เดอืน ปีและเวลาที6ดําเนินงานในแต่ละขั %นตอนของระบบการจดัทําหรอื
แปลงเชค็ตน้ฉบบัใหอ้ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

 

หมวด ๔ 

มาตรการเกี6ยวกบัการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

ข้อ ๑๒  ธนาคารผู้จดัทําหรือแปลงต้องจดัให้มีมาตรการเกี6ยวกบัการรกัษา
ความมั 6นคงปลอดภยัของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี6เชื6อถอืได ้อย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื6อง 
ดงัต่อไปนี% 

(๑) การระบุตัวตนผู้ดําเนินงาน (Identification) ในแต่ละขั %นตอนของระบบ 
การจดัทาํหรอืแปลงเชค็ตน้ฉบบัใหอ้ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์
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 ๔๙๗

(๒) การยนืยนัตวัตนผูด้ําเนินงาน (Authentication) ในแต่ละขั %นตอนของระบบ
การจดัทาํหรอืแปลงเชค็ตน้ฉบบัใหอ้ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(๓) การอนุญาตเฉพาะผู้มีสทิธิเข้าถึงระบบการจดัทําหรอืแปลงเช็คต้นฉบับ 
ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Authorization) รวมทั %งจัดให้มีระบบการรกัษา 
ความมั 6นคงปลอดภยัทางกายภาพเพื6อป้องกนัไม่ใหผู้ท้ี6ไม่มหีน้าที6เกี6ยวขอ้งเขา้ถงึระบบ
การจดัทาํหรอืแปลงเชค็ตน้ฉบบัใหอ้ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(๔) ความรบัผิดชอบต่อผลของการกระทํา (Accountability) โดยมีการบนัทึก
หลกัฐานการดําเนินงานจดัทําหรอืแปลงเชค็ต้นฉบบัใหอ้ยู่ในรูปของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์
เพื6อป้องกนัการปฏเิสธความรบัผดิ และใช้ในการตรวจสอบประวตัิการจดัทําหรอืแปลง
เชค็ตน้ฉบบัใหอ้ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

ทั %งนี% เพื6อใหส้ามารถยนืยนัไดว้่า ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัระบบการหกับญัชี
เชค็ดว้ยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ไดม้กีารจดัทําหรอืแปลงที6ดาํเนินการโดย
ผูม้สีทิธใินการเขา้ถงึเท่านั %น 

 

หมวด ๕ 

เบด็เตลด็ 

   
 

ขอ้ ๑๓  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลการดําเนินการตามขอ้กําหนด 
วธิปีฏิบตัินี% และให้จดัทํารายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสท์ราบ
อย่างน้อยปีละหนึ6งครั %ง 
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 ๔๙๘ 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เรื6อง แนวนโยบายและแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของหน่วยงานของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที6มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือเผยแพร่ในรูปของข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสทิธมินุษยชนขั %นพื%นฐานที6ได้รบัความคุ้มครอง ซึ6งปัจจุบนัมีการนํา
ระบบสารสนเทศและการสื6อสารมาประยุกตใ์ชป้ระกอบการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์
อย่างแพร่หลาย และเพื6อให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ 
มคีวามมั 6นคงปลอดภยั ความน่าเชื6อถอื และมกีารคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสเ์หน็สมควรกาํหนดแนวนโยบายและแนวปฏบิตัใินการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลของหน่วยงานของรฐัใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั 

 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎกีา
กําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสจ์งึออกประกาศฉบบันี% เพื6อเป็นแนวทางเบื%องต้น 
ใหห้น่วยงานของรฐัใชใ้นการกําหนดนโยบายและขอ้ปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
สาํหรบัการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ดงัต่อไปนี% 

 

ขอ้ ๑  ใหห้น่วยงานของรฐัซึ6งรวบรวม จดัเกบ็ ใช ้เผยแพร่ หรอืดําเนินการอื6นใด
เกี6ยวกบัขอ้มูลของผูใ้ชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์จดัทํานโยบายในการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยใหม้สีาระสาํคญัอย่างน้อยดงันี% 

(๑) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลอย่างจาํกดั 

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้มีขอบเขตจํากัด และใช้วิธีการ 
ที6ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม และใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบหรอืไดร้บัความยนิยอมจาก
เจา้ของขอ้มลูตามแต่กรณี 

(๒) คุณภาพของขอ้มลูสว่นบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที6รวบรวมและจัดเก็บให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที6และ
วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานของหน่วยงานของรฐัตามกฎหมาย 

(๓) การระบุวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม 

ให้บนัทึกวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที6ม ี
การรวบรวมและจดัเกบ็ รวมถงึการนําขอ้มูลนั %นไปใชใ้นภายหลงั และหากมกีารเปลี6ยนแปลง
วตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใหจ้ดัทาํบนัทกึแกไ้ขเพิ6มเตมิไวเ้ป็นหลกัฐาน 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๔๙๙ 

(๔) ขอ้จาํกดัในการนําขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้

ห้ามมิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทําให้ปรากฏในลักษณะอื6นใด 
ซึ6งข้อมูลส่วนบุคคลที6ไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการรวบรวมและจดัเก็บข้อมูล  
เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู หรอืเป็นกรณีที6มกีฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํได ้

(๕) การรกัษาความมั 6นคงปลอดภยั 

ให้มีมาตรการในการรักษาความมั 6นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
อย่างเหมาะสมเพื6อป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถงึ ทําลาย ใช ้แปลง แกไ้ขหรอืเปิดเผยขอ้มูล
โดยมชิอบ 

(๖) การเปิดเผยเกี6ยวกบัการดําเนินการ แนวปฏิบตัิ และนโยบายที6เกี6ยวกบั
ขอ้มลูสว่นบุคคล 

ใหม้กีารเปิดเผยการดําเนินการ แนวปฏบิตั ิและนโยบายที6เกี6ยวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลและจดัให้มวีธิกีารที6สามารถตรวจดูความมอียู่ ลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคล
วตัถุประสงคข์องการนําขอ้มลูไปใช ้ผูค้วบคุมและสถานที6ทาํการของผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล 

(๗) การมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู 

ให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลแจง้ถึงความมอียู่ หรอืรายละเอยีดของขอ้มูล
ส่วนบุคคลแก่เจ้าของขอ้มูลเมื6อได้รบัคําร้องขอภายในระยะเวลาอนัสมควรตามวธิกีาร 
ในรปูแบบ รวมถงึค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี ตามสมควร 

หา้มมใิห้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลปฏเิสธที6จะใหค้ําชี%แจงหรอืใหข้อ้มูลแก่
เจา้ของขอ้มลู ผูส้บืสทิธิ d ทายาท ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรอืผูพ้ทิกัษ์ ตามกฎหมาย 

ให้ผู้ควบคุมข้อมูลจดัทําบนัทึกคําคดัค้านการจดัเก็บ ความถูกต้อง หรือ 
การกระทาํใด ๆ เกี6ยวกบัขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลูไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(๘) ความรบัผดิชอบของบุคคลซึ6งทาํหน้าที6ควบคุมขอ้มลู 

ใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลปฏบิตัติามมาตรการที6กาํหนดไวข้า้งตน้เพื6อให้
การดําเนินงานตามแนวนโยบายเกี6ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตาม
มาตรฐานของประกาศฉบบันี% 

 

ขอ้ ๒  ใหห้น่วยงานของรฐัจดัทําขอ้ปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ผูใ้ชบ้รกิารและใหม้รีายการอย่างน้อยดงันี% 

(๑) ขอ้มลูเบื%องตน้ ประกอบดว้ย 

(ก) ชื6อนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลว่าเป็นของหน่วยงานใด 

(ข) รายละเอียดขอบเขตของการบังคับใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูล 
สว่นบุคคลที6หน่วยงานของรฐัรวบรวม จดัเกบ็ หรอืการใชต้ามวตัถุประสงค ์
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 ๕๐๐

(ค) ให้แจ้งการเปลี6ยนแปลงวตัถุประสงค์หรอืนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
สว่นบุคคลใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบและขอความยนิยอมก่อนทุกครั %งตามวธิกีารและภายใน
กาํหนดเวลาที6ประกาศ เช่น การแจง้ล่วงหน้าใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบก่อน ๑๕ วนั โดยการส่ง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรอืประกาศไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ เว้นแต่กฎหมาย 
จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื6น 

การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั %น ให้มีความชัดเจนว่า
หน่วยงานของรฐัขอรบัความยนิยอมเพื6อวตัถุประสงคใ์ด 

(๒) การเกบ็รวบรวม จดัประเภท และการใชข้อ้มลูสว่นบุคคล 

ให้หน่วยงานของรฐัที6ทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ6งเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ผ่านทางเว็บไซต์หรอืผ่านรูปแบบของการกรอกข้อความทางกระดาษแล้วนํามาแปลง
ข้อความเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดเก็บโดยวิธีอื6น ให้แสดงรายละเอียดของ 
การรวบรวมขอ้มูลเป็นชนิด ประเภท รวมถึงขอ้มูลที6จะไม่จดัเกบ็ และขอ้มูลที6รวบรวม
และจดัเกบ็นั %นจะนําไปใชต้ามวตัถุประสงคใ์ดโดยลกัษณะหรอืดว้ยวธิกีารที6ทาํใหเ้จา้ของ
ข้อมูลได้ทราบ  ทั %งนี%  การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลนั %นให้ทําเป็นประกาศหรือแจ้ง
รายละเอยีดใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ 

ให้หน่วยงานของรฐัที6จดับริการผ่านทางเว็บไซต์ แสดงรายละเอียดของ 
การรวบรวมขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงานนั %น รวมถึงการใชข้อ้มูลซึ6งอย่างน้อย
ต้องระบุว่าอยู่ในส่วนใดของเวบ็ไซต์หรอืในเวบ็เพจใดที6มกีารรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูล 
และให้มีรายละเอียดอย่างแจ้งชัดถึงวิธีการในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เช่น  
การจดัเกบ็โดยใหม้กีารลงทะเบยีน หรอืการกรอกแบบสอบถาม เป็นตน้ 

ใหห้น่วยงานของรฐัรวบรวม จดัเกบ็และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลจดัทํารายละเอยีด 
ดงัต่อไปนี% 

(ก) การตดิต่อระหว่างหน่วยงานของรฐั 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ6งจะติดต่อไปยังผู้ใช้บริการด้วยวิธีการทาง
อเิล็กทรอนิกสบ์อกกล่าวให้ผู้ใช้บรกิารทราบล่วงหน้า  ทั %งนี% ผู้ใช้บรกิารอาจแจ้งความ
ประสงคใ์หต้ดิต่อโดยวธิกีารอื6นได ้

(ข) การใชคุ้กกี% (Cookies) 

ให้หน่วยงานของรฐัระบุบนเวบ็ไซต์สําหรบัการใช้คุกกี%ที6เชื6อมโยงกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลว่าผู้ใช้บรกิารจะใช้คุกกี%เพื6อวตัถุประสงค์และประโยชน์ใด และให้สทิธ ิ
ที6จะไม่รบัการต่อเชื6อมคุกกี%ได ้
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 ๕๐๑

(ค) การเกบ็ขอ้มลูสถติเิกี6ยวกบัประชากร (Demographic Information) 

ให้หน่วยงานของรัฐมีเว็บไซต์สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
เกี6ยวกบัประชากร เช่น เพศ อายุ อาชพี ที6สามารถเชื6อมโยงกบัขอ้มูลระบุตวับุคคลได ้
ระบุถึงวิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล 
สว่นบุคคลดว้ย และใหช้ี%แจงวตัถุประสงคข์องการใชข้อ้มลูดงักล่าว รวมถงึการใหบุ้คคลอื6น
ร่วมใชข้อ้มลูนั %นดว้ย 

(ง) บนัทกึผูเ้ขา้ชมเวบ็ (Log Files) 

ใหห้น่วยงานของรฐัซึ6งจดับรกิารเวบ็ไซตท์ี6มกีารเกบ็บนัทกึการเขา้ออก
โดยอตัโนมตัิ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที6เข้าออกก่อนและหลงั และ
ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร ์(Browser) ที6สามารถเชื6อมโยงขอ้มูลดงักล่าวกบัขอ้มูล
ซึ6งระบุตัวบุคคลได้ ระบุวิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในนโยบาย 
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และใหช้ี%แจงวตัถุประสงคข์องการใช ้รวมถงึการใหบุ้คคลอื6น
ร่วมใชข้อ้มลูนั %นดว้ย 

(จ) ให้หน่วยงานของรฐัระบุข้อมูลที6มีการจดัเก็บผ่านทางเว็บไซต์ว่าเป็น
ขอ้มลูที6ประชาชนมสีทิธเิลอืกว่า “จะใหห้รอืไม่ให”้ กไ็ด ้และใหห้น่วยงานของรฐัจดัเตรยีม
ช่องทางอื6นในการตดิต่อสื6อสารสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารที6ไม่ประสงคจ์ะใหข้อ้มลูผ่านทางเวบ็ไซต ์

(๓) การแสดงระบุความเชื6อมโยงใหข้อ้มลูสว่นบุคคลกบัหน่วยงานหรอืองคก์รอื6น 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงานของรฐัและเวบ็ไซต์
ดงักล่าวที6มกีารเชื6อมโยงใหข้อ้มลูแก่หน่วยงานหรอืองคก์รอื6น ใหห้น่วยงานของรฐัแสดงไว้
อย่างชดัเจนถึงชื6อผู้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรอืชื6อผู้มีสทิธใินข้อมูลที6ได ้
มีการเก็บรวบรวม (Data Subject) และชื6อเป็นผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทั %งหมด 
รวมถึงประเภทของข้อมูลที6จะใช้ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรนั %น ๆ ตลอดจนชื6อ 
ผูม้หีน้าที6ปฏบิตัติามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลไวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบุคคล เพื6อใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

ให้หน่วยงานของรฐัแจ้งให้ผู้ใช้บรกิารทราบและให้ความยนิยอมล่วงหน้า
ก่อนทาํการเปลี6ยนแปลงการเชื6อมโยงขอ้มลูตามวรรคแรกกบัหน่วยงานหรอืองคก์รอื6น 

(๔) การรวมขอ้มลูจากที6มาหลาย ๆ แห่ง 

ใหห้น่วยงานของรฐัที6ซึ6งไดร้บัขอ้มลูมาจากผูใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซต ์และจะนําไป
รวมเขา้กบัขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวที6ได้รบัจากที6มาแห่งอื6น ระบุไว้ในนโยบายคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลถึงเจตนารมณ์การรวมข้อมูลดงักล่าวด้วย เช่น เวบ็ไซต์ได้รบัข้อมูล 
ที6เป็นชื6อและที6อยู่ของการส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกสจ์ากผูใ้ชบ้รกิารโดยการกรอกขอ้มูล
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 ๕๐๒ 

ตามแบบสอบถามผ่านทางเวบ็ไซต ์และจะนําขอ้มลูดงักล่าวไปรวมเขา้กบัขอ้มลูเกี6ยวกบั
ประวตัขิองผูใ้ชบ้รกิารที6ไดร้บัจากที6มาแห่งอื6น 

(๕) การใหบุ้คคลอื6นใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

ใหห้น่วยงานของรฐัระบุไวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลดว้ยว่า 
มบีุคคลอื6นที6จะเขา้ถงึหรอืใชข้อ้มลูที6หน่วยงานนั %นไดเ้กบ็รวบรวมมาผ่านทางเวบ็ไซตด์ว้ย 
และใหร้ะบุไวด้ว้ยว่าการใหเ้ขา้ถงึ ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐัที6ดาํเนินการดงักล่าว 

(๖) การรวบรวม จดัเกบ็ ใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูเกี6ยวกบัผูใ้ชบ้รกิาร 

ให้หน่วยงานของรฐัซึ6งรวบรวม จดัเกบ็ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ที6ประสงค์จะนําไปดําเนินการอื6นนอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์ของการรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามที6ได้ระบุไว้ เช่น การรวบรวม จดัเกบ็ ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลที6ไม่จําเป็น 
หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลอื6น ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล 
สว่นบุคคลถงึสทิธขิองผูใ้ชบ้รกิารที6จะเลอืกว่า จะใหห้น่วยงานของรฐัรวบรวม จดัเกบ็หรอื
ไม่ใหจ้ดัเกบ็ ใชห้รอืไม่ใหใ้ช ้และเปิดเผยหรอืไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 

การใหผู้ใ้ชบ้รกิารใชส้ทิธเิลอืกตามวรรคแรกใหร้วมถงึการใหส้ทิธเิลอืกแบบ
ที6หน่วยงานของรฐัจะตอ้งขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลนั %นก่อน 
และการให้สิทธิเลือกแบบที6ให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการในการปฏิเสธไม่ให้มีการใช้หรือ 
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเพื6อวตัถุประสงคอ์ื6นนอกเหนือจากวตัถุประสงคท์ี6เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวขา้งตน้แลว้เท่านั %น  ทั %งนี% การใหส้ทิธเิลอืกตอ้งกระทาํใหส้มบรูณ์
ก่อนที6เวบ็ไซต์จะทําการติดต่อกบัผู้ใช้บรกิารในครั %งแรก และหากเป็นการใช้สทิธเิลอืก
แบบห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากวตัถุประสงค์เดิม หน่วยงาน
เจา้ของเวบ็ไซตต์้องระบุไวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัทราบ
ถงึวธิกีารของการสง่การตดิต่อครั %งที6สองของเวบ็ไซตด์ว้ย 

(๗) การเขา้ถงึ การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ใหห้น่วยงานของรฐักําหนดวธิกีารที6ผูใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซต์สามารถเขา้ถงึและ
แกไ้ขหรอืปรบัปรุงขอ้มูลสว่นบุคคลเกี6ยวกบัตนเองที6หน่วยงานของรฐัรวบรวมและจดัเกบ็
ไวใ้นเวบ็ไซตใ์หถู้กตอ้ง 

(๘) การรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล 

ให้หน่วยงานของรฐัซึ6งรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางจดัให้มีวิธีการ
รกัษาความมั 6นคงปลอดภยัสาํหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที6รวบรวมและจดัเกบ็ไวใ้หเ้หมาะสม
กบัการรกัษาความลบัของข้อมูลส่วนบุคคล เพื6อป้องกนัการเปลี6ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
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 ๕๐๓

ดงักล่าวโดยมชิอบ รวมถงึการป้องกนัการกระทําใดที6จะมผีลทําใหข้อ้มูลไม่อยู่ในสภาพ
พรอ้มใชง้าน ซึ6งหน่วยงานของรฐัพงึดาํเนินการดงันี% 

(ก) สรา้งเสรมิความสํานึกในการรบัผดิชอบด้านความมั 6นคงปลอดภยัของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลากร พนักงาน หรอืลูกจ้างของหน่วยงานด้วยการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสาร ใหค้วามรู ้จดัสมัมนา หรอืฝึกอบรมในเรื6องดงักล่าวใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร
เป็นประจาํ 

(ข) กําหนดสิทธิและข้อจํากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากร พนักงานหรอืลูกจ้างของตนในแต่ละลําดบัชั %นให้ชดัเจน และให้มีการบนัทึก
รวมทั %งการทําสํารองข้อมูลของการเข้าถึงหรือการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว ้
ในระยะเวลาที6เหมาะสมหรอืตามระยะเวลาที6กฎหมายกาํหนด 

(ค) ตรวจสอบและประเมนิความเสี6ยงดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของเวบ็ไซต์
หรอืของระบบสารสนเทศทั %งหมดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั %ง 

(ง) กําหนดให้มีการใช้มาตรการที6เหมาะสมและเป็นการเฉพาะสําหรับ 
การรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลที6มคีวามสําคญัยิ6งหรอืเป็นขอ้มูล 
ที6อาจกระทบต่อความรูส้กึ ความเชื6อ ความสงบเรยีบรอ้ย และศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
ซึ6งเป็นผูใ้ชบ้รกิารของหน่วยงานของรฐั หรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืมผีลกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น หมายเลขบัตรเดบิต หรือ 
บตัรเครดติ หมายเลขประจําตวัประชาชน หรอืหมายเลขประจําตวับุคคล เชื%อชาต ิศาสนา 
ความเชื6อ ความคดิเหน็ทางการเมอืง สขุภาพ พฤตกิรรมทางเพศ เป็นตน้ 

(จ) ควรจดัให้มีมาตรการที6รอบคอบในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัย
สําหรบัข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ6งอายุไม่เกินสิบแปดปีโดยใช้วิธีการโดยเฉพาะ 
และเหมาะสม 

(๙) การตดิต่อกบัเวบ็ไซต ์

เวบ็ไซตซ์ึ6งใหข้อ้มลูแก่ผูใ้ชบ้รกิารในการตดิต่อกบัหน่วยงานของรฐั ตอ้งจดัใหม้ี
ทั %งขอ้มลูตดิต่อไปยงัสถานที6ทาํการงานปกตแิละขอ้มลูตดิต่อผ่านทางออนไลน์ดว้ย ขอ้มลู
ตดิต่อที6หน่วยงานของรฐัควรจะระบุเอาไว ้อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลู ดงัต่อไปนี% 

(ก) ชื6อและที6อยู่ 
(ข) หมายเลขโทรศพัท ์

(ค) หมายเลขโทรสาร 

(ง) ที6อยู่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
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 ๕๐๔

ขอ้ ๓  ใหห้น่วยงานของรฐัจดัทํานโยบายและแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลภายใต้หลักการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ สําหรับหน่วยงานของรัฐที6ได้รับ 
ทรัสต์มาร์คจากหน่วยงานหรือองค์กรอื6นที6ทําหน้าที6ออกทรัสต์มาร์ค (Trust Mark)  
ใหห้น่วยงานของรฐันั %นแสดงนโยบายและแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที6
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที6ออกหรือรับรองทรัสต์มาร์คดังกล่าว 
ต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ย 

ทรัสต์มาร์ค (Trust Mark) ตามความในวรรคแรก หมายถึง เครื6องหมาย 
ที6รบัรองว่าหน่วยงานดงักล่าวมมีาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชน
ในการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ6งออกโดยหน่วยงานหรอืองค์กรที6จดัตั %งโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายเพื6อทาํหน้าที6ในการตรวจสอบและรบัรองการออกทรสัตม์ารค์ใหก้บัผูข้อรบั
การรบัรอง 

 

ข้อ ๔  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดชื6อเรียกนโยบายการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลไว้ให้ชัดเจน และในกรณีที6มีการปรบัปรุงนโยบาย ให้ระบุวนั เวลา และปี  
ซึ6งจะมกีารปรบัปรุงหรอืเปลี6ยนแปลงนโยบายดงักล่าวไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๕๒๗  ประกาศนี%ใหใ้ชบ้งัคบัตั %งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จุต ิ ไกรฤกษ ์

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

                                                                                 
๒๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพเิศษ ๑๒๖ ง/หน้า ๓๑/๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 
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 ๕๐๕

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เรื6อง ประเภทของธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และหลกัเกณฑก์ารประเมนิระดบัผลกระทบของ 

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามวธิกีารแบบปลอดภยั 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

โดยที6พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้คณะกรรมการประกาศกําหนดประเภท 
ของธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืหลกัเกณฑก์ารประเมนิระดบัผลกระทบของธุรกรรม
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพื6อให้การทําธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ใดที6ได้กระทําตามวิธกีาร
แบบปลอดภยัที6คณะกรรมการกาํหนดเป็นวธิกีารที6เชื6อถอืได ้

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ6ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
วธิกีารแบบปลอดภยัในการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงออกประกาศเพื6 อกําหนดประเภทของธุ รกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรม 
ทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามวธิกีารแบบปลอดภยัไวด้งันี% 

 

ขอ้ ๑  ประกาศนี%เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
เรื6อง ประเภทของธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และหลกัเกณฑก์ารประเมนิระดบัผลกระทบ
ของธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามวธิกีารแบบปลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

ขอ้ ๒  ใหธุ้รกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเภทดงัต่อไปนี% ใชว้ธิกีารแบบปลอดภยั
ในระดบัเคร่งครดั 

(๑) ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบรกิารการชําระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒) ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสด์า้นการเงนิของธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมาย
ว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

(๓) ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสด์า้นประกนัภยัตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัชวีติ
และประกนัวนิาศภยั 

(๔) ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสด์้านหลกัทรพัยข์องผูป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัย์
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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 ๕๐๖ 

(๕) ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี6จดัเกบ็ รวบรวม และใหบ้รกิารขอ้มลูของบุคคล
หรอืทรพัยส์นิหรอืทะเบยีนต่าง ๆ ที6เป็นเอกสารมหาชนหรอืที6เป็นขอ้มลูสาธารณะ 

(๖) ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นการให้บรกิารดา้นสาธารณูปโภคและบรกิาร
สาธารณะที6ตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเนื6องตลอดเวลา 

 

ข้อ ๓  ในการประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
ให้หน่วยงานหรอืองค์กรยดึถอืหลกัการประเมนิความเสี6ยงของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ซึ6งเป็นที6ยอมรบัเป็นการทั 6วไปว่าเชื6อถอืไดเ้ป็นแนวทางในการประเมนิระดบัผลกระทบ 

 

ข้อ ๔  การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
ประเมนิผลกระทบในดา้นต่อไปนี%ดว้ย 

(๑) ผลกระทบดา้นมลูค่าความเสยีหายทางการเงนิ 

(๒) ผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสยีที6อาจได้รบัอนัตราย 
ต่อชวีติ ร่างกายหรอือนามยั 

(๓) ผลกระทบต่อจํานวนผูใ้ชบ้รกิารหรอืผู้มสี่วนไดเ้สยีที6อาจไดร้บัความเสยีหาย
อื6นใดนอกจาก (๒) 

(๔) ผลกระทบดา้นความมั 6นคงของรฐั 

 

ขอ้ ๕  ในการประเมนิผลกระทบดา้นมลูค่าความเสยีหายทางการเงนิ ใหจ้ดัเป็น
สามระดบัโดยมเีกณฑใ์นการประเมนิดงันี% 

(๑) ในกรณีมูลค่าความเสยีหายทางการเงนิไม่เกินหนึ6งล้านบาท ให้จดัเป็น
ผลกระทบระดบัตํ6า 

(๒) ในกรณีมลูค่าความเสยีหายทางการเงนิเกนิกว่าหนึ6งลา้นบาทแต่ไม่เกนิหนึ6ง
รอ้ยลา้นบาท ใหจ้ดัเป็นผลกระทบระดบักลาง 

(๓) ในกรณีมูลค่าความเสยีหายทางการเงนิเกินกว่าหนึ6งร้อยล้านบาทขึ%นไป  
ใหจ้ดัเป็นผลกระทบระดบัสงู 

ในการประเมนิมูลค่าความเสยีหายทางการเงนิตามวรรคหนึ6ง ให้คํานวณจาก
ความเสยีหายที6จะเกดิขึ%นในหนึ6งวนัและคาํนวณความเสยีหายโดยตรงเท่านั %น 
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 ๕๐๗

ขอ้ ๖  ในการประเมนิผลกระทบต่อจํานวนผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีที6อาจ
ได้รบัอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย ให้จัดเป็นสามระดับ โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมนิดงันี% 

(๑) ในกรณีที6ไม่มผีูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัผลกระทบต่อชวีติ ร่างกาย
หรอือนามยั ใหจ้ดัเป็นผลกระทบระดบัตํ6า 

(๒) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บรกิารหรอืผู้มีส่วนได้เสยีได้รบัผลกระทบต่อร่างกาย
หรอือนามยัตั %งแต่หนึ6งคน แต่ไม่เกนิหนึ6งพนัคน ใหจ้ดัเป็นผลกระทบระดบักลาง 

(๓) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บรกิารหรอืผู้มีส่วนได้เสยีได้รบัผลกระทบต่อร่างกาย
หรอือนามยัเกนิกว่าหนึ6งพนัคน หรอืต่อชวีติตั %งแต่หนึ6งคน ใหจ้ดัเป็นผลกระทบระดบัสงู 

ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บรกิารหรอืผู้มสี่วนได้เสยีที6อาจได้รบั
อนัตรายต่อชีวติ ร่างกายหรอือนามยัตามวรรคหนึ6ง ให้คํานวณจากจํานวนของบุคคล
ดงักล่าวที6ไดร้บัผลกระทบในหนึ6งวนั 

 

ข้อ ๗  ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
ที6อาจได้รับความเสียหายอื6นนอกจากข้อ ๔ (๒) ให้จัดเป็นสามระดับ โดยมีเกณฑ ์
ในการประเมนิดงันี% 

(๑) ในกรณีจํานวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที6อาจได้รับผลกระทบ 
ไม่เกนิหนึ6งหมื6นคน ใหจ้ดัเป็นผลกระทบระดบัตํ6า 

(๒) ในกรณีจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีที6อาจไดร้บัผลกระทบเกนิกว่า
หนึ6งหมื6นคนแต่ไม่เกนิหนึ6งแสนคน ใหจ้ดัเป็นผลกระทบระดบักลาง 

(๓) ในกรณีจํานวนผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีที6อาจไดร้บัผลกระทบเกนิกว่า
หนึ6งแสนคน ใหจ้ดัเป็นผลกระทบระดบัสงู 

ในการประเมินผลกระทบต่อจํานวนผู้ใช้บรกิารหรอืผู้มสี่วนได้เสยีที6อาจได้รบั
ความเสยีหายตามวรรคหนึ6ง ใหค้ํานวณจากจํานวนของบุคคลดงักล่าวที6ไดร้บัผลกระทบ 
ในหนึ6งวนัและคาํนวณความเสยีหายโดยตรงเท่านั %น 

 

ขอ้ ๘  ในการประเมินผลกระทบด้านความมั 6นคงของรฐั ให้จดัเป็นสองระดบั 
โดยมเีกณฑใ์นการประเมนิดงันี% 

(๑) ในกรณีไม่มผีลกระทบต่อความมั 6นคงของรฐั ใหจ้ดัเป็นผลกระทบระดบัตํ6า 

(๒) ในกรณีมผีลกระทบต่อความมั 6นคงของรฐั ใหจ้ดัเป็นผลกระทบระดบัสงู 
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 ๕๐๘ 

ขอ้ ๙  หากปรากฏว่ามผีลประเมนิที6เป็นผลกระทบในระดบัสูงดา้นหนึ6งดา้นใด
ใหธุ้รกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสน์ั %นต้องใชว้ธิกีารแบบปลอดภยัในระดบัเคร่งครดั และหากมี
ผลกระทบในระดบักลางอย่างน้อยสองดา้นขึ%นไปใหใ้ชว้ธิกีารแบบปลอดภยัในระดบักลาง
ขึ%นไป 

ในกรณีที6ไม่เป็นไปตามวรรคหนึ6ง ให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้วิธีการ 
แบบปลอดภยัในระดบัไม่ตํ6ากว่าระดบัพื%นฐาน 

 

ขอ้ ๑๐๒๘  ประกาศนี%ให้ใช้บงัคบัเมื6อพ้นกําหนดสามร้อยหกสบิวนั นับแต่วนั
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๑๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

นาวาอากาศเอก อนุดษิฐ ์ นาครทรรพ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

                                                                                 

๒๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพเิศษ ๑๙๑ ง/หน้า ๓๙/๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 
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 ๕๐๙ 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เรื6อง มาตรฐานการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามวธิกีารแบบปลอดภยั 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

โดยที6พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้คณะกรรมการประกาศกําหนดมาตรฐาน 
การรักษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย 
ในแต่ละระดับ เพื6อให้การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที6ได้กระทําตามวิธีการ 
แบบปลอดภยัที6คณะกรรมการกาํหนดเป็นวธิกีารที6เชื6อถอืได ้

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการ 
แบบปลอดภยัในการทําธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกสจ์งึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี% 

 

ขอ้ ๑  ประกาศนี%เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
เรื6อง มาตรฐานการรักษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการ 
แบบปลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

ขอ้ ๒  ในกรณีที6จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความมั 6นคง
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามวธิกีารแบบปลอดภัยในระดบัเคร่งครดั ระดบักลาง 
หรอืระดบัพื%นฐาน ใหห้น่วยงานหรอืองคก์ร หรอืสว่นงานของหน่วยงานหรอืองคก์รปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานการรักษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑ ์
ที6กาํหนดในแนบทา้ยประกาศฉบบันี% 

 

ข้อ ๓๒๙  ประกาศนี%ให้ใช้บังคับเมื6อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๑๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

นาวาอากาศเอก อนุดษิฐ ์ นาครทรรพ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

                                                                                 

๒๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพเิศษ ๑๙๑ ง/หน้า ๔๒/๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 
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 ๕๑๐

บญัชแีนบทา้ยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เรื6อง มาตรฐานการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามวธิกีารแบบปลอดภยั 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

มาตรฐานการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็นมาตรการ
สําหรับใช้ในการควบคุมให้ระบบสารสนเทศมีความมั 6นคงปลอดภัย ซึ6งครอบคลุม 
การรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความครบถ้วน (Integrity) และการรกัษา
สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบสารสนเทศและสารสนเทศในระบบ นั %น  
โดยการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยระบบสารสนเทศ ตอ้งดาํเนินการตามมาตรการ
ที6เกี6ยวขอ้งตามบญัชแีนบทา้ยนี% และต้องพจิารณาให้สอดคลอ้งกบัระดบัความเสี6ยงที6ได้
จากการประเมนิ  ทั %งนี% มาตรฐานการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
แบ่งออกเป็น ๑๑ ขอ้ ไดแ้ก่ 

๑. การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัดา้นบรหิารจดัการ 

๒. การจดัโครงสร้างด้านความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในส่วน 
การบรหิารจดัการดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ทั %งภายใน
และภายนอกหน่วยงานหรอืองคก์ร 

๓. การบรหิารจดัการทรพัยส์นิสารสนเทศ 

๔. การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศดา้นบุคลากร 

๕. การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม 

๖. การบรหิารจดัการด้านการสื6อสารและการดําเนินงานของระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบงานคอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศ 

๗. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร ์
ระบบงานคอมพวิเตอร ์ระบบสารสนเทศ ขอ้มลูสารสนเทศ ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์
และขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

๘. การจดัหาหรอืจดัใหม้กีารพฒันา และการบาํรุงรกัษาระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบงานคอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศ 

๙. การบรหิารจดัการสถานการณ์ด้านความมั 6นคงปลอดภัยที6ไม่พึงประสงค ์
หรอืไม่อาจคาดคดิ 

๑๐.การบรหิารจดัการดา้นการบรกิารหรอืการดําเนินงานของหน่วยงานหรอืองคก์ร
เพื6อใหม้คีวามต่อเนื6อง 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๑๑ 

๑๑.การตรวจสอบและการประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑ ์
หรือกระบวนการใด ๆ รวมทั %งข้อกําหนดด้านความมั 6นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 

 

๑. มาตรฐานการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามวธิกีารแบบปลอดภยั
ในระดบัพื%นฐาน 

การรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามวธิกีารแบบปลอดภยั
ในระดบัพื%นฐานตอ้งปฏบิตัดิงันี% 

 

ขอ้ ๑.  การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัดา้นบรหิารจดัการหน่วยงานต้องกาํหนด
นโยบายในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ โดยผ่านการอนุมตัิและผลกัดนั
โดยผูบ้รหิารระดบัสงู และมกีารประกาศนโยบายดงักล่าวใหพ้นกังานและบุคคลภายนอก
ที6เกี6ยวขอ้งรบัทราบโดยทั 6วกนั 

 

ขอ้ ๒.  การจดัโครงสรา้งดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศในสว่น
การบรหิารจดัการดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ทั %งภายในและภายนอก
หน่วยงานหรอืองคก์ร 

๒.๑ ผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยงานมหีน้าที6ดูแลรบัผดิชอบงานดา้นสารสนเทศ
ของหน่วยงานให้การสนับสนุน และกําหนดทศิทางการดําเนินงานเกี6ยวกบัความมั 6นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศที6ชัดเจน รวมทั %งมีการมอบหมายงานที6เกี6ยวข้องให้กับ
ผูป้ฏบิตังิานอย่างชดัเจน ตลอดจนรบัผดิชอบต่อความเสี6ยง ความเสยีหาย หรอือนัตราย
ที6เกดิขึ%นกบัระบบสารสนเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ 

๒.๒ สําหรบัระบบสารสนเทศใหม่ มกีารกําหนดขั %นตอนการพจิารณาทบทวน 
เพื6ออนุมตัิการสร้าง การติดตั %ง หรอืการใช้งานในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การบรหิารจดัการ
ผูใ้ชง้านระบบ หรอืความสามารถในการทาํงานร่วมกนัไดร้ะหว่างระบบเดมิและระบบใหม่ 

๒.๓ มีการกําหนดสัญญาการรักษาข้อมูลที6เป็นความลับ (Confidentiality 
agreement หรอื Non-Disclosure agreement) ที6สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความต้องการ
ของหน่วยงานในการปกป้องขอ้มลูสารสนเทศ 

๒.๔ มขีอ้กําหนดเกี6ยวกบัความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศสาํหรบัการอนุญาต
ให้ผู้ใช้บริการที6เป็นบุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ของหน่วยงาน 
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 ๕๑๒ 

๒.๕ สําหรบัข้อตกลงเพื6ออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
หรอืใชข้อ้มูลสารสนเทศของหน่วยงาน เพื6อการอ่าน การประมวลผล การบรหิารจดัการ
ระบบสารสนเทศ หรอืการพฒันาระบบสารสนเทศ ควรมขีอ้กําหนดเกี6ยวกบัความมั 6นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศระบุไวใ้นขอ้ตกลง 

 

ขอ้ ๓.  การบรหิารจดัการทรพัยส์นิสารสนเทศมกีารเกบ็บนัทกึขอ้มูลทรพัยส์นิ
สารสนเทศ โดยขอ้มูลที6จดัเกบ็ต้องประกอบดว้ยขอ้มูลที6จําเป็นในการคน้หาเพื6อการใชง้าน
ในภายหลงั 

 

ขอ้ ๔.  การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศดา้นบุคลากร 

๔.๑ กําหนดหน้าที6ความรบัผดิชอบด้านความมั 6นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ
ของพนักงาน หรอืหน่วยงาน หรอืบุคคลภายนอกที6ว่าจา้ง โดยใหส้อดคลอ้งกบัความมั 6นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศและนโยบายในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 
ที6หน่วยงานประกาศใช ้

๔.๒ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้องกําหนดให้พนักงาน หน่วยงาน 
หรอืบุคคลภายนอกที6ว่าจา้งปฏบิตังิานตามนโยบายหรอืระเบยีบปฏบิตัดิา้นความมั 6นคง
ปลอดภยัที6หน่วยงานประกาศใช ้

๔.๓ กําหนดให้มีข ั %นตอนการลงโทษพนักงานที6ฝ่าฝืนนโยบายหรอืระเบียบ
ปฏบิตัเิกี6ยวกบัความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศในหน่วยงาน 

๔.๔ กําหนดหน้าที6ความรบัผิดชอบในการยุติการจ้าง หรอืการเปลี6ยนแปลง
สถานะการจา้งใหช้ดัเจน และมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจน 

๔.๕ พนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที6ว่าจ้างต้องส่งคืนทรัพย์สิน
สารสนเทศของหน่วยงานเมื6อสิ%นสุดสถานะการเป็นพนักงาน หรือสิ%นสุดสัญญา 
หรอืขอ้ตกลงการปฏบิตังิานใหก้บัหน่วยงาน 

๔.๖ ใหย้กเลกิสทิธขิองพนักงาน หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกในการเขา้ใชง้าน
ระบบสารสนเทศ เมื6อสิ%นสุดสถานะการเป็นพนักงาน หรือสิ%นสุดสญัญาหรอืข้อตกลง 
การปฏบิตัิงาน และใหป้รบัเปลี6ยนระดบัสทิธใินการเขา้ใช้งานระบบสารสนเทศใหเ้หมาะสม
เมื6อมกีารเปลี6ยนแปลงหน้าที6ความรบัผดิชอบใด ๆ เกดิขึ%น 

 

ขอ้ ๕.  การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม 

๕.๑ ใหม้กีารป้องกนัขอบเขตพื%นที6ตั %งของหน่วยงาน (Security perimeter) ที6มี
การตดิตั %ง จดัเกบ็ หรอืใชง้าน ระบบสารสนเทศและขอ้มลูสารสนเทศ 
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 ๕๑๓ 

๕.๒ มีการออกแบบและติดตั %งการป้องกนัความมั 6นคงปลอดภัยด้านกายภาพ 
เพื6อป้องกนัภยัจากภายนอก ภยัในระดบัหายนะทั %งที6ก่อโดยมนุษยห์รอืภยัธรรมชาต ิเช่น 
อคัคภียั อุทกภยั แผ่นดนิไหว ระเบดิ การก่อจลาจล เป็นตน้ 

๕.๓ จดัวางและป้องกนัอุปกรณ์สารสนเทศ เพื6อลดความเสี6ยงจากภยัธรรมชาติ
หรอือนัตรายต่าง ๆ และเพื6อป้องกนัการเขา้ถงึโดยมไิดร้บัอนุญาต 

๕.๔ มีการป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศ ที6อาจเกิดจากไฟฟ้าขดัข้อง (Power 
failure) หรอืที6อาจหยุดชะงกัจากขอ้ผดิพลาดของโครงสรา้งพื%นฐาน (Supporting utilities) 

๕.๕ มีการดูแลอุปกรณ์สารสนเทศอย่างถูกวิธี เพื6อให้คงไว้ซึ6งความถูกต้อง
ครบถว้นและอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

 

ขอ้ ๖.  การบรหิารจดัการดา้นการสื6อสารและการดาํเนินงานของระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบงานคอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศ 

๖.๑ มกีารจดัทาํ ปรบัปรุง และดแูลเอกสารขั %นตอนการปฏบิตังิานที6อยู่ในสภาพ
พรอ้มใชง้าน เพื6อใหพ้นกังานสามารถนําไปปฏบิตัไิด ้

๖.๒ มกีารดแูลใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานภายนอกที6ใหบ้รกิารแก่หน่วยงานตามที6
ว่าจ้างปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการที6ระบุไว้ ซึ6งต้องครอบคลุมถึงงาน 
ดา้นความมั 6นคงปลอดภยั ลกัษณะการใหบ้รกิาร และระดบัการใหบ้รกิาร 

๖.๓ มีการติดตามตรวจสอบรายงานหรือบันทึกการให้บริการของบุคคล 
หรอืหน่วยงานภายนอกที6ใหบ้รกิารแก่หน่วยงานตามที6ว่าจา้งอย่างสม่�าเสมอ 

๖.๔ จัดให้มีเกณฑ์การตรวจรบัระบบสารสนเทศที6มีการปรับปรุง หรือที6ม ี
เวอรช์ั 6นใหม่ และควรมกีารทดสอบระบบสารสนเทศทั %งในช่วงการพฒันาระบบและก่อน
การตรวจรบั 

๖.๕ มีข ั %นตอนควบคุมการตรวจสอบ ป้องกัน และกู้คืนในกรณีมีการใช้งาน
โปรแกรมไม่พงึประสงค ์และใหม้กีารสรา้งความตระหนกัรูใ้หก้บัผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ
หรอืขอ้มลูสารสนเทศเกี6ยวกบัโปรแกรมไม่พงึประสงค ์

๖.๖ มีการสํารองขอ้มูลสารสนเทศ และทดสอบการนํากลบัมาใช้งาน โดยให้
เป็นไปตามนโยบายการสาํรองขอ้มลูที6หน่วยงานประกาศใช ้

๖.๗ มกีารบรหิารจดัการการควบคุมเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เพื6อป้องกนัภยัคุกคาม 
และมีการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั 6นที6ทํางาน 
บนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รวมทั %งขอ้มลูสารสนเทศที6มกีารแลกเปลี6ยนบนเครอืขา่ยดงักล่าว 
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 ๕๑๔

๖.๘ มกีารกําหนดรูปแบบการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยั ระดบัการให้บรกิาร 
ข้อกําหนดการบริหารจัดการในข้อตกลงการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 
ไม่ว่าเป็นการใหบ้รกิารโดยหน่วยงานเอง หรอืจา้งช่วงไปยงัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

๖.๙ จดัให้มีนโยบายและขั %นตอนปฏิบัติงาน รวมทั %งควบคุมการแลกเปลี6ยน
ขอ้มลูสารสนเทศผ่านช่องทางการสื6อสารในรปูแบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

๖.๑๐ จัดให้มีข้อตกลงในการแลกเปลี6ยนข้อมูลสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์
ระหว่างหน่วยงานกบับุคคลหรอืหน่วยงานภายนอก 

๖.๑๑ จดัใหม้นีโยบายและขั %นตอนการปฏบิตังิาน เพื6อป้องกนัขอ้มูลสารสนเทศ
ที6มกีารสื6อสารหรอืแลกเปลี6ยนผ่านระบบสารสนเทศที6มกีารเชื6อมต่อกบัระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ 

๖.๑๒ มีการป้องกันข้อมูลสารสนเทศที6มีการแลกเปลี6ยนในการทําพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะ เพื6อ 
มิให้มีการฉ้อโกง ละเมิดสัญญา หรือมีการรั 6วไหลหรือข้อมูลสารสนเทศถูกแก้ไข 
โดยมไิดร้บัอนุญาต 

๖.๑๓ มกีารป้องกนัขอ้มูลสารสนเทศที6มกีารสื6อสารหรอืแลกเปลี6ยนในการทํา
ธุรกรรมทางออนไลน์ (Online transaction) เพื6อมิให้มีการรับส่งข้อมูลที6ไม่สมบูรณ์ 
หรือส่งข้อมูลไปผิดที6 หรือมีการรั 6วไหลของข้อมูล หรือข้อมูลถูกแก้ไขเปลี6ยนแปลง  
ถูกทาํซํ%าใหม่ หรอืถูกสง่ซํ%าโดยมไิดร้บัอนุญาต 

๖.๑๔ สาํหรบัขอ้มูลสารสนเทศที6มกีารเผยแพร่ต่อสาธารณชน ใหม้กีารป้องกนั
มใิห้มีการแก้ไขเปลี6ยนแปลงโดยมิได้รบัอนุญาต และเพื6อรกัษาความถูกต้องครบถ้วน 
ของขอ้มลูสารสนเทศ 

๖.๑๕ มีการเก็บบันทึกข้อมูล Audit log ซึ6งบันทึกข้อมูลกิจกรรมการใช้งาน 
ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและเหตุการณ์เกี6ยวกบัความมั 6นคงปลอดภยัต่าง ๆ เพื6อ
ประโยชน์ในการสบืสวน สอบสวน ในอนาคต และเพื6อการตดิตามการควบคุมการเขา้ถงึ 

๖.๑๖ มขี ั %นตอนการเฝ้าตดิตามสงัเกตการใชง้านระบบสารสนเทศ และมกีารตดิตาม
ประเมนิผลการตดิตามสงัเกตดงักล่าวอย่างสม่�าเสมอ 

๖.๑๗ มกีารป้องกนัระบบสารสนเทศที6จดัเกบ็ Log และขอ้มลู Log เพื6อป้องกนั
การเขา้ถงึหรอืแกไ้ขเปลี6ยนแปลงโดยมไิดร้บัอนุญาต 

๖.๑๘ มกีารจดัเกบ็ Log ที6เกี6ยวขอ้งกบัการดูแลระบบสารสนเทศโดยผูดู้แลระบบ 
(System administrator หรอื System operator) 
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 ๕๑๕ 

ขอ้ ๗.  การควบคุมการเขา้ถงึระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรร์ะบบคอมพวิเตอร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
และขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

๗.๑ จดัให้มนีโยบายควบคุมการเขา้ถึง โดยจดัทําเป็นเอกสาร และมกีารติดตาม
ทบทวนใหน้โยบายดงักล่าวสอดคล้องกบัขอ้กําหนดหรอืความต้องการด้านการดําเนินงาน
หรอืการใหบ้รกิาร และดา้นการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

๗.๒ จดัใหม้กีารลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ และยกเลกิบญัชผีูใ้ช้
อย่างเป็นทางการเพื6อควบคุมการใหส้ทิธแิละการยกเลกิสทิธใินการเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ
ใด ๆ ของหน่วยงาน 

๗.๓ การกําหนดสทิธิในการเข้าถึงระดบัสูง ให้ทําอย่างจํากัดและอยู่ภายใต ้
การควบคุม 

๗.๔ ผู้ใช้งานต้องดูแลป้องกันอุปกรณ์สารสนเทศใดที6อยู่ภายใต้ความดูแล
รบัผดิชอบ ในระหว่างที6ไม่มกีารใชง้าน 

๗.๕ จํากดัการเขา้ถงึเครอืข่ายคอมพวิเตอรข์องหน่วยงานที6สามารถเขา้ถงึได้
จากภายนอก โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายควบคุมการเขา้ถงึ และขอ้กําหนดการใชง้าน
แอพพลเิคชั 6นเพื6อการดาํเนินงาน 

๗.๖ ใหผู้้ใช้งานทุกคนมบีญัชผีู้ใช้งานเป็นของตนเอง และให้ระบบสารสนเทศ 
มเีทคนิคการตรวจสอบตวัตนที6เพยีงพอ เพื6อใหส้ามารถระบุตวัตนของผูเ้ขา้ใชง้านระบบ
สารสนเทศได ้

๗.๗ ให้ยุติหรอืปิดหน้าจอการใช้งานระบบสารสนเทศโดยอตัโนมตัิ หากไม่มี
การใชง้านเกนิระยะเวลาสงูสดุที6กาํหนดไว ้

๗.๘ จํากัดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและฟังก์ชั 6นต่าง ๆ ในแอพพลิเคชั 6น 
ของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบสารสนเทศ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการเข้าถึง 
ที6ไดก้าํหนดไว ้

๗.๙ กําหนดนโยบายและแนวทางการจดัการดา้นความมั 6นคงปลอดภยั เพื6อลด
ความเสี6ยงในการใชง้านอุปกรณ์สารสนเทศหรอือุปกรณ์การสื6อสารที6เคลื6อนยา้ยได ้เช่น 
แลป็ทอ็ปคอมพวิเตอร ์(Laptop Computer) หรอืสมารท์โฟน (Smartphone) เป็นตน้ 
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 ๕๑๖ 

ขอ้ ๘.  การจดัหาหรือจดัให้มีการพัฒนา และการบํารุงรกัษาระบบเครอืข่าย
คอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบงานคอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศ 

๘.๑ ในการจดัทําขอ้กําหนดขั %นต่�าของระบบสารสนเทศใหม่ หรอืการปรบัปรุง
ระบบสารสนเทศเดิม ให้มีการระบุข้อกําหนดด้านการควบคุมความมั 6นคงปลอดภัย 
ดา้นสารสนเทศไวด้ว้ย 

๘.๒ ให้ดูแล ควบคุม ติดตามตรวจสอบการทํางานในการจ้างช่วงพัฒนา
ซอฟตแ์วร ์

 

ขอ้ ๙.  การบรหิารจดัการสถานการณ์ดา้นความมั 6นคงปลอดภยัที6ไม่พงึประสงค ์
หรอืไม่อาจคาดคดิใหม้กีารรายงานสถานการณ์ดา้นความมั 6นคงปลอดภยัที6ไม่พงึประสงค ์
หรอืไม่อาจคาดคดิผ่าน ช่องทางการบรหิารจดัการที6เหมาะสมโดยเรว็ที6สดุ 

 

ขอ้ ๑๐.  การบรหิารจดัการด้านการบรกิารหรอืการดําเนินงานของหน่วยงาน
หรอืองค์กรเพื6อให้มคีวามต่อเนื6อง ให้กําหนดแผนเพื6อรกัษาไว้หรอืกู้คนืการให้บรกิาร
สารสนเทศ หลงัเกดิเหตุการณ์ที6ทาํให ้การดาํเนินงานหยุดชะงกั เพื6อใหข้อ้มลูสารสนเทศ
อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านตามระดบัที6กาํหนดไว ้ภายในระยะเวลาที6กาํหนดไว ้

 

ขอ้ ๑๑.  การตรวจสอบและการประเมนิผลการปฏบิตัิตามนโยบาย มาตรการ 
หลกัเกณฑ ์หรอืกระบวนการใด ๆ รวมทั %งขอ้กาํหนดดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ 

๑๑.๑ ใหม้กีารระบุไวใ้หช้ดัเจนถงึแนวทางในการดําเนินงานของระบบสารสนเทศ
ที6มีความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกําหนดตามสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
โดยตอ้งจดัทาํเป็นเอกสาร และมกีารปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

๑๑.๒ ป้องกนัมใิหม้กีารใชง้านระบบสารสนเทศผดิวตัถุประสงค ์

๑๑.๓ พนักงานของหน่วยงานต้องดูแลใหง้านที6เกี6ยวกบัความมั 6นคงปลอดภยั
ดา้นสารสนเทศที6อยู่ในขอบเขตความรบัผดิชอบไดด้ําเนินการไปโดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย
และขอ้กาํหนดตามสญัญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
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 ๕๑๗

๒. มาตรฐานการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามวธิกีารแบบปลอดภยั
ในระดบักลาง 

การรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามวธิกีารแบบปลอดภยั
ในระดบักลาง ใหป้ฏบิตัิตามมาตรฐานการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ
ตามวธิกีารแบบปลอดภยัในระดบัพื%นฐาน และตอ้งปฏบิตัเิพิ6มเตมิดงันี% 

 

ขอ้ ๑.  การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัดา้นบรหิารจดัการ หน่วยงานต้องวางแผน 
การตดิตามและประเมนิผลการใชง้านความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ และนโยบาย
ในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศอย่างสม่�าเสมอ เพื6อปรบัปรุงหากมกีาร
เปลี6ยนแปลงใด ๆ ภายในหน่วยงาน  ทั %งนี% เพื6อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การใช้งาน 
และคงความมปีระสทิธผิลอยู่เสมอ 

 

ขอ้ ๒.  การจดัโครงสรา้งดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศในสว่น
การบรหิารจดัการดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ทั %งภายในและภายนอก
หน่วยงานหรอืองคก์ร 

๒.๑ มกีารกําหนดเนื%องานหรอืหน้าที6ความรบัผดิชอบต่าง ๆ เกี6ยวกบัความมั 6นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศไวอ้ย่างชดัเจน 

๒.๒ มีการกําหนดขั %นตอนและช่องทางในการติดต่อกบัหน่วยงานภายนอก 
ที6มคีวามเชี6ยวชาญเฉพาะดา้น หรอืหน่วยงานที6มคีวามเชี6ยวชาญดา้นความมั 6นคงปลอดภยั
ดา้นสารสนเทศภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 

๒.๓ จดัให้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางในการบรหิารจดัการงานเกี6ยวกบั
ความมั 6นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างสมํ6าเสมอ หรอืเมื6อมีการเปลี6ยนแปลงใด ๆ  
ในการดําเนินงาน  ทั %งนี% การพจิารณาทบทวนดงักล่าวควรดําเนินการโดยผูไ้ม่มสี่วนไดเ้สยี
กบังานที6มกีารพจิารณาทบทวน 

 

ขอ้ ๓.  การบรหิารจดัการทรพัยส์นิสารสนเทศ 

๓.๑ มีการกําหนดบุคคลผู้มีหน้าที6ดูแลควบคุมการใช้งานและรับผิดชอบ
ทรพัยส์นิสารสนเทศไวช้ดัเจน 

๓.๒ มกีารกําหนดกฎระเบยีบในการใชง้านทรพัยส์นิสารสนเทศไวอ้ย่างชดัเจน 
โดยจดัทาํเป็นเอกสาร และมกีารประกาศใชใ้นหน่วยงาน 

๓.๓ มกีารจําแนกประเภทของขอ้มูลสารสนเทศ โดยจําแนกตามมูลค่าของขอ้มูล 
ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ระดบัชั %นความลบัและความสาํคญัต่อหน่วยงาน 
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 ๕๑๘

๓.๔ มกีารกาํหนดและประกาศใชข้ ั %นตอนที6เหมาะสมในการจําแนกประเภทของ
ขอ้มูลสารสนเทศ และจดัการขอ้มูลสารสนเทศ โดยให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการจําแนก
ประเภทของขอ้มลูสารสนเทศที6หน่วยงานประกาศใช ้

 

ข้อ ๔.  การสร้างความมั 6นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
พนักงาน หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกต้องได้รบัการอบรมเพื6อสร้างความตระหนักรู้
เกี6ยวกบัความมั 6นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศในส่วนที6เกี6ยวขอ้งกบัหน้าที6ความรบัผดิชอบ
ของตน และได้รบัการสื6อสารให้ทราบถึงนโยบายหรอืระเบียบปฏิบตัิด้านความมั 6นคง
ปลอดภยัสารสนเทศที6หน่วยงานประกาศใชอ้ย่างสมํ6าเสมอ หรอืเมื6อมกีารเปลี6ยนแปลง 

 

ขอ้ ๕.  การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม 

๕.๑ มกีารออกแบบและติดตั %งการป้องกนัความมั 6นคงปลอดภัยด้านกายภาพ 
เพื6อป้องกนัพื%นที6หรอืสถานที6ปฏบิตังิาน หรอือุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ 

๕.๒ ไม่ควรนําอุปกรณ์สารสนเทศ ขอ้มูลสารสนเทศ หรอืซอฟต์แวรอ์อกจาก
สถานที6ปฏบิตังิานของหน่วยงานหากมไิดร้บัอนุญาต 

 

ขอ้ ๖.  การบรหิารจดัการดา้นการสื6อสารและการดาํเนินงานของระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบงานคอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศ 

๖.๑ มกีารจดัการควบคุมการเปลี6ยนแปลงของระบบสารสนเทศ 

๖.๒ มกีารตดิตามผลการใชง้านทรพัยากรสารสนเทศ และวางแผนดา้นทรพัยากร
สารสนเทศใหร้องรบัการปฏบิตังิานในอนาคตอย่างเหมาะสม 

๖.๓ มีข ั %นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
เพื6อมใิหข้อ้มลูรั 6วไหลหรอืถูกนําไปใชผ้ดิประเภท 

๖.๔ มกีารจดัเกบ็ Log ที6เกี6ยวขอ้งกบัขอ้ผดิพลาดใด ๆ ของระบบสารสนเทศ  
มกีารวเิคราะห ์Log ดงักล่าวอย่างสม่�าเสมอ และมกีารจดัการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดที6ตรวจพบ
อย่างเหมาะสม 

๖.๕ ระบบเวลาของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที6ใชใ้นหน่วยงานหรอืในขอบเขตงาน
ดา้นความมั 6นคงปลอดภยั (Security domain) ต้องมคีวามสอดคลอ้งกนั (Synchronization) 
โดยใหม้กีารตั %งค่าพรอ้มกบัเวลาจากแหล่งเวลาที6เชื6อถอืได ้
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 ๕๑๙

ขอ้ ๗.  การควบคุมการเขา้ถงึระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรร์ะบบคอมพวิเตอร ์
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 
และขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

๗.๑ มีข้อบังคับให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามขั %นตอนเพื6อการเลือกใช้รหัสผ่าน 
อย่างมั 6นคงปลอดภยัตามที6หน่วยงานกาํหนด 

๗.๒ ผู้ใช้งานสามารถเขา้ถึงเฉพาะบรกิารทางเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ที6ตนเอง
ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชไ้ดเ้ท่านั %น 

๗.๓ ใหม้กีารกําหนดวธิกีารตรวจสอบตวัตนที6เหมาะสมเพื6อควบคุมการเขา้ถงึ
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานจากระยะไกล 

๗.๔ มกีารควบคุมการเขา้ถงึช่องทางการดแูลระบบสารสนเทศทั %งทางกายภาพ
และการเชื6อมต่อผ่านคอมพวิเตอรส์าํหรบัระบบสารสนเทศที6สามารถเขา้ถงึจากระยะไกลได ้
เช่น Remote diagnostic หรอื Configuration facility ของอุปกรณ์เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

๗.๕ มกีารจดักลุ่มตามประเภทของขอ้มูลสารสนเทศที6ใหบ้รกิาร ระบบสารสนเทศ 
กลุ่มผูใ้ชง้านโดยมกีารแบ่งแยกบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอรอ์ย่างเป็นสดัสว่น 

๗.๖ กําหนดให้มีการควบคุมเส้นทางการไหลของข้อมูลสารสนเทศในระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พื6อไม่ใหข้ดัแยง้กบันโยบายควบคุมการเขา้ถงึของแอพพลเิคชั 6น 

๗.๗ กําหนดขั %นตอนการ Log-on เพื6อควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ
คอมพวิเตอร ์

๗.๘ ให้จดัทําหรอืจดัให้มีระบบการบรหิารจดัการรหสัผ่านที6สามารถทํางาน
แบบเชงิโตต้อบกบัผูใ้ชง้าน (Interactive) และสามารถรองรบัการใชง้านรหสัผ่านที6มคีวาม
มั 6นคงปลอดภยั 

 

ขอ้ ๘.  การจดัหาหรือจดัให้มีการพัฒนา และการบํารุงรกัษาระบบเครอืข่าย
คอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบงานคอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศ 

๘.๑ ใหม้กีารตรวจสอบ (Validate) ขอ้มลูใด ๆ ที6จะรบัเขา้สูแ่อพพลเิคชั 6นก่อนเสมอ 
เพื6อใหม้ั 6นใจไดว้่าขอ้มลูมคีวามถูกตอ้งและมรีปูแบบเหมาะสม 

๘.๒ ให้มกีารตรวจสอบ (Validate) ขอ้มูลใด ๆ อนัเป็นผลจากการประมวลผล
ของแอพพลเิคชั 6น เพื6อใหม้ั 6นใจไดว้่า ขอ้มลูที6ไดจ้ากการประมวลผลถูกตอ้งและเหมาะสม 

๘.๓ จดัใหม้แีนวทางการบรหิารจดัการกุญแจ (Key) เพื6อรองรบัการใชง้านเทคนิค
ที6เกี6ยวขอ้งกบัการเขา้รหสัลบัของหน่วยงาน 
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 ๕๒๐ 

๘.๔ ใหเ้ลอืกชุดขอ้มลูสารสนเทศที6จะนําไปใชเ้พื6อการทดสอบในระบบสารสนเทศ
อย่างระมดัระวงั รวมทั %งมแีนวทางควบคุมและป้องกนัขอ้มลูรั 6วไหล 

๘.๕ ใหม้กีารจาํกดัการเขา้ถงึซอรส์โคด้ (Source code) ของโปรแกรม 

๘.๖ หากมีการเปลี6ยนแปลงใด ๆ ในระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ให้มีการ
ตรวจสอบทบทวนการทํางานของโปรแกรมที6มีความสําคัญ และทดสอบการใช้งาน 
เพื6อใหม้ั 6นใจว่าผลของการเปลี6ยนแปลงดงักล่าว จะไม่สง่ผลกระทบใด ๆ ต่อความมั 6นคง
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศและการใหบ้รกิารของหน่วยงาน 

 

ขอ้ ๙.  การบรหิารจดัการด้านการบรกิารหรอืการดําเนินงานของหน่วยงาน 
หรอืองคก์รเพื6อใหม้คีวามต่อเนื6อง 

๙.๑ จดัให้มขีอ้กําหนดเกี6ยวกบัความมั 6นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศที6จําเป็น 
โดยกําหนดใหเ้ป็นส่วนหนึ6งของขั %นตอนการบรหิารจดัการเพื6อการดําเนินงานอย่างต่อเนื6อง
ในภาวะฉุกเฉิน 

๙.๒ กําหนดให้มีกรอบงานหลักสําหรบัการพัฒนาแผนการบริหารจัดการ 
เพื6อการดําเนินงานอย่างต่อเนื6องในภาวะฉุกเฉิน เพื6อให้การพฒันาแผนต่าง ๆ เป็นไป 
ในทศิทางเดยีวกนั รวมทั %งสอดคล้องกบัขอ้กําหนดด้านความมั 6นคงปลอดภยั ตลอดจน 
มกีารจดัลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงัในการทดสอบและการดแูล 

๙.๓ ให้มีการทดสอบและปรบัปรุงแผนการบรหิารจดัการเพื6อการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื6องในภาวะฉุกเฉินอย่างสมํ6าเสมอ เพื6อให้มั 6นใจว่าแผนดงักล่าวเป็นปัจจุบนั 
และมปีระสทิธผิลอยู่เสมอ 

 

ขอ้ ๑๐.  การตรวจสอบและการประเมนิผลการปฏบิตัิตามนโยบาย มาตรการ 
หลกัเกณฑ ์หรอืกระบวนการใด ๆ รวมทั %งขอ้กาํหนดดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ 

๑๐.๑ จัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
และขอ้กาํหนดตามสญัญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

๑๐.๒ ใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับ ที6สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนด 
ตามสญัญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

๑๐.๓ ใหม้กีารทบทวนตรวจสอบระบบสารสนเทศในดา้นเทคนิคอย่างสมํ6าเสมอ
เพื6อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการพฒันางานดา้นความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

๑๐.๔ วางแผนและจดัใหม้ขีอ้กาํหนดการตรวจสอบและกจิกรรมที6เกี6ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื6อลดความเสี6ยงในการเกดิการหยุดชะงกัของการใหบ้รกิาร 
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 ๕๒๑ 

๑๐.๕ ป้องกนัการเขา้ใชง้านเครื6องมอืที6ใชเ้พื6อการตรวจสอบ เพื6อมใิหเ้กดิการใชง้าน
ผดิประเภทหรอืถูกละเมดิการใชง้าน (Compromise) 

 

๓. มาตรฐานการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามวธิกีารแบบปลอดภยั
ในระดบัเคร่งครดั 

การรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามวธิกีารแบบปลอดภยั
ในระดับเคร่งครดั ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดบัพื%นฐานและระดบักลาง และต้องปฏิบัติ
เพิ6มเตมิดงันี% 

 

ขอ้ ๑.  การจดัโครงสรา้งดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศในส่วน
การบรหิารจดัการดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ทั %งภายในและภายนอก
หน่วยงานหรอืองคก์ร 

๑.๑ มีการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที6มีบทบาทเกี6ยวข้องกับความมั 6นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศของหน่วยงาน ในงานหรอืกจิกรรมใด ๆ ที6เกี6ยวขอ้งกบัความมั 6นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

๑.๒ มีการกําหนดขั %นตอนและช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก 
ที6มหีน้าที6ในการกํากบัดูแล หรอืหน่วยงานที6เกี6ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมทั %ง
หน่วยงานที6ควบคุมดแูลสถานการณ์ฉุกเฉินภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 

๑.๓ ก่อนที6จะอนุญาตให้หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกเขา้ถงึระบบสารสนเทศ
หรอืใชข้อ้มูลสารสนเทศของหน่วยงาน ใหม้กีารระบุความเสี6ยงที6อาจเกดิขึ%นและกําหนด
แนวทางป้องกนัเพื6อลดความเสี6ยงนั %นก่อนการอนุญาต 

 

ขอ้ ๒.  การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศดา้นบุคลากร 

๒.๑ ในการพิจารณารับพนักงานเข้าทํางาน หรือการว่าจ้างหน่วยงาน 
หรอืบุคคลภายนอก ใหม้กีารตรวจสอบประวตัหิรอืคุณสมบตัเิพื6อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบและจริยธรรมที6เกี6ยวข้อง โดยให้คํานึงถึงระดับชั %นความลับของข้อมูล
สารสนเทศที6จะใหเ้ขา้ถงึ และระดบัความเสี6ยงที6ไดป้ระเมนิ 

๒.๒ ในสญัญาจา้งหรอืขอ้ตกลงการปฏบิตังิานของพนักงาน หรอืสญัญาว่าจา้ง
หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอก ให้ระบุหน้าที6ความรบัผดิชอบด้านความมั 6นคงปลอดภยั
ดา้นสารสนเทศไวใ้นสญัญา 
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 ๕๒๒

ขอ้ ๓.  การสรา้งความมั 6นคงปลอดภยัดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม 

๓.๑ ในพื%นที6ที6ต้องมีการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยด้านกายภาพ (Secure 
area) ตอ้งมกีารควบคุมการเขา้ออก โดยใหเ้ฉพาะผูม้สีทิธทิี6สามารถเขา้ออกได ้

๓.๒ มกีารออกแบบแนวทางการป้องกนัทางกายภาพสาํหรบัการทาํงานในพื%นที6
ที6ต้องการรักษาความมั 6นคงปลอดภัยด้านกายภาพ (Secure area) และกําหนดให้ม ี
การนําไปใชง้าน 

๓.๓ มีการควบคุมบริเวณที6ผู้ไม่มีสิทธิเข้าถึงอาจสามารถเข้าถึงได้ เช่น  
จุดรบัส่งของ เป็นต้น หรอืหากเป็นไปไดใ้หแ้ยกบรเิวณดงักล่าวออกจากพื%นที6ที6มกีารตดิตั %ง 
จดัเกบ็ หรอืใช้งาน ระบบสารสนเทศและขอ้มูลสารสนเทศเพื6อหลกีเลี6ยงการเขา้ถึงโดย
มไิดร้บัอนุญาต 

๓.๔ มกีารป้องกนัสายเคเบลิที6ใชเ้พื6อการสื6อสาร หรอืสายไฟ เพื6อมใิหม้กีารดกั
รบัสญัญาณ (Interception) หรอืมคีวามเสยีหายเกดิขึ%น 

๓.๕ มกีารรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัใหก้บัอุปกรณ์สารสนเทศที6มกีารนําไปใชง้าน
นอกสถานที6ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยให้คํานึงถึงระดบัความเสี6ยงที6แตกต่างกัน 
จากการนําไปใชง้านในสถานที6ต่าง ๆ 

๓.๖ ก่อนการยกเลกิการใชง้านหรอืจําหน่ายอุปกรณ์สารสนเทศที6ใชใ้นการจดัเกบ็
ขอ้มลูสารสนเทศตอ้งมกีารตรวจสอบอุปกรณ์สารสนเทศนั %นว่า ไดม้กีารลบ ยา้ย หรอืทาํลาย 
ขอ้มลูที6สาํคญัหรอืซอฟตแ์วรท์ี6จดัซื%อและตดิตั %งไวด้ว้ยวธิกีารที6ทาํใหไ้ม่สามารถกูค้นืไดอ้กี 

 

ขอ้ ๔.  การบรหิารจดัการดา้นการสื6อสารและการดาํเนินงานของระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบงานคอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศ 

๔.๑ มกีารแบ่งแยกหน้าที6และขอบเขตความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน เพื6อลดโอกาส
ความผิดพลาดในการเปลี6ยนแปลงหรอืใช้งานระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศ 
ที6ผดิประเภท 

๔.๒ มีการแยกระบบสารสนเทศสําหรบัการพัฒนา ทดสอบ และใช้งานจริง 
ออกจากกนั เพื6อลดความเสี6ยงในการเขา้ใช้งานหรอืการเปลี6ยนแปลงระบบสารสนเทศ
โดยมไิดร้บัอนุญาต 

๔.๓ มกีารบรหิารจดัการการเปลี6ยนแปลงใด ๆ เกี6ยวกบัการจดัเตรยีมการใหบ้รกิาร 
และการดแูลปรบัปรุงนโยบายในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ขั %นตอน
ปฏบิตังิาน หรอืการควบคุมเกี6ยวกบัความมั 6นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ โดยคํานึงถึง
ระดบัความสาํคญัของการดาํเนินธุรกจิที6เกี6ยวขอ้งและการประเมนิความเสี6ยงอย่างต่อเนื6อง 
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 ๕๒๓ 

๔.๔ หากหน่วยงานอนุญาตใหม้กีารใชง้าน Mobile code (เช่น Script บางอย่าง
ของเวบ็แอพพลเิคชั 6นที6มกีารทํางานอตัโนมตัเิมื6อเรยีกดูเวบ็) ควรมกีารตั %งค่าการทํางาน 
(Configuration) เพื6อให้มั 6นใจได้ว่าการทํางานของ Mobile code นั %นเป็นไปตามความ
มั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศและนโยบายในการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 
และห้ามโดยอตัโนมตัิมใิห้ Mobile code สามารถทํางานได้ในระบบสารสนเทศ หากใน
นโยบายการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ กําหนดห้ามมใิห้ประเภทของ 
Mobile code ดงักล่าวทาํงานได ้

๔.๕ มีข ั %นตอนการปฏิบัติงานสําหรบัการบริหารจดัการอุปกรณ์ที6ใช้ในการ
บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที6สามารถถอดหรือต่อพ่วงกับเครื6องคอมพิวเตอร์ได ้
(Removable media) 

๔.๖ มีข ั %นตอนการปฏิบัติงานในการทําลายอุปกรณ์ที6ใช้ในการบันทึกข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสท์ี6สามารถถอดหรอืต่อพ่วงกบัเครื6องคอมพวิเตอรไ์ด ้(Removable media) 

อย่างมั 6นคงปลอดภยั 

๔.๗ มีการป้องกนัมิให้ข้อมูลหรอืเอกสารเกี6ยวกบัระบบสารสนเทศ (System 
documentation) ถูกเขา้ถงึโดยมไิดร้บัอนุญาต 

๔.๘ ในกรณีที6มีการเคลื6อนย้ายอุปกรณ์ที6จดัเก็บข้อมูลสารสนเทศ ให้มีการ
ป้องกันอุปกรณ์ที6ใช้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื6อมิให้มีการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต  
หรอืถูกนําไปใชง้านผดิประเภท หรอือุปกรณ์หรอืขอ้มลูสารสนเทศไดร้บัความเสยีหาย 

๔.๙ ให้มกีารป้องกนัขอ้มูลสารสนเทศที6มกีารสื6อสารกนัผ่านขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์
(Electronic messaging) เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) EDI หรือ Instant 
messaging) 

 

ขอ้ ๕.  การควบคุมการเขา้ถึงระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร ์
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 
และขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

๕.๑ จดัใหม้ขี ั %นตอนการบรหิารจดัการเรื6องการกาํหนดรหสัผ่านอย่างเป็นทางการ 

๕.๒ กําหนดให้ผู้บรหิารติดตามทบทวนระดบัสทิธใินการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
อย่างเป็นทางการเป็นประจาํ 

๕.๓ มีการกําหนดนโยบาย Clear desk สําหรบัข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ
กระดาษและที6จดัเกบ็ในอุปกรณ์บนัทกึขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี6สามารถถอดหรอืต่อพ่วง 
กบัเครื6องคอมพวิเตอรไ์ด ้และนโยบาย Clear screen สาํหรบัระบบสารสนเทศ 
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 ๕๒๔

๕.๔ ให้มีการระบุอุปกรณ์ที6เชื6อมต่อเข้ากับระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัต ิ
(Automatic equipment identification) เพื6อตรวจสอบการเชื6อมต่อของอุปกรณ์ดงักล่าว 
ว่ามาจากอุปกรณ์ดงักล่าวจรงิ หรอืจากสถานที6ที6กําหนดไวเ้ท่านั %น  ทั %งนี% จําเป็นสาํหรบั
การที6ระบบสารสนเทศจะรบัการเชื6อมต่อจากเฉพาะอุปกรณ์ที6ไดร้บัอนุญาตหรอืมาจาก
เฉพาะสถานที6ที6ไดร้บัอนุญาต 

๕.๕ ให้จํากดัการเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเขม้งวด 
เนื6องจากโปรแกรมดงักล่าวอาจมคีวามสามารถควบคุมดแูลและเปลี6ยนแปลงการทํางาน
ของระบบสารสนเทศได ้

๕.๖ จํากดัระยะเวลาการเชื6อมต่อกบัระบบสารสนเทศที6มีระดบัความเสี6ยงสูง 
เพื6อเพิ6มระดบัการรกัษาความมั 6นคงปลอดภยั 

๕.๗ สําหรบัระบบสารสนเทศที6มีความสําคญัสูง ต้องจดัให้ระบบสารสนเทศ
ทาํงานในสภาพแวดลอ้มที6แยกออกมาต่างหาก โดยไม่ใชป้ะปนกบัระบบสารสนเทศอื6น 

๕.๘ กําหนดให้มนีโยบาย แผนงานและขั %นตอนการปฏิบตัิงานที6เกี6ยวขอ้งกบั
กจิกรรมใด ๆ ที6มกีารปฏบิตังิานจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking) 

 

ขอ้ ๖.  การจดัหาหรอืจดัให้มีการพัฒนา และการบํารุงรกัษาระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร ์ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบงานคอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศ 

๖.๑ ให้มกีารตรวจสอบ (Validate) การทํางานของแอพพลเิคชั 6นเพื6อตรวจหา
ขอ้ผดิพลาดของขอ้มลูที6อาจเกดิจากการทาํงานหรอืการประมวลผลที6ผดิพลาด 

๖.๒ ใหม้ขีอ้กําหนดขั %นต่�าสาํหรบัการรกัษาความถูกต้องแทจ้รงิ (Authenticity) 

และความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) ของข้อมูลในแอพพลิเคชั 6น รวมทั %งมีการระบุ 
และปฏบิตัติามวธิกีารป้องกนัที6เหมาะสม 

๖.๓ จดัใหม้นีโยบายในการใชง้านเทคนิคที6เกี6ยวขอ้งกบัการเขา้รหสัลบั 

๖.๔ กําหนดใหม้ขี ั %นตอนการปฏบิตังิานเพื6อควบคุมการตดิตั %งซอฟต์แวรบ์นระบบ
สารสนเทศที6ใหบ้รกิาร 

๖.๕ ให้มกีารควบคุมการเปลี6ยนแปลงต่าง ๆ ในการพฒันาระบบสารสนเทศ 
โดยมขีั %นตอนการควบคุมที6เป็นทางการ 

๖.๗ ให้จํากดัการเปลี6ยนแปลงใด ๆ ต่อซอฟต์แวรท์ี6ใช้งาน (Software package) 

โดยใหเ้ปลี6ยนแปลงเฉพาะเท่าที6จาํเป็น และควบคุมทุก ๆ การเปลี6ยนแปลงอย่างเขม้งวด 

๖.๘ มมีาตรการป้องกนัเพื6อลดโอกาสที6เกดิการรั 6วไหลของขอ้มลูสารสนเทศ 
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 ๕๒๕

ขอ้ ๗.  การบรหิารจดัการสถานการณ์ดา้นความมั 6นคงปลอดภยัที6ไมพ่งึประสงค ์
หรอืไม่อาจคาดคดิ 

๗.๑ กําหนดให้พนักงานหรือผู้ใช้งานที6เป็นบุคคลภายนอก มีการบันทึก 
และรายงานจุดอ่อนใด ๆ ที6อาจสงัเกตพบระหว่างการใชง้านระบบสารสนเทศ 

๗.๒ กําหนดขอบเขตความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและขั %นตอนการปฏบิตัิงาน 
เพื6อตอบสนองต่อสถานการณ์ดา้นความมั 6นคงปลอดภยัที6ไม่พงึประสงค ์หรอืไม่อาจคาดคดิ 
อย่างรวดเรว็ มรีะเบยีบ และมปีระสทิธผิล 

๗.๓ หากในขั %นตอนการติดตามผลกบับุคคลหรอืหน่วยงานภายหลงัจากเกิด
สถานการณ์ด้านความมั 6นคงปลอดภยัที6ไม่พงึประสงค ์หรอืไม่อาจคาดคดิ ซึ6งเกี6ยวขอ้ง
กบัการดําเนินการทางกฎหมาย (ไม่ว่าทางแพ่งหรอืทางอาญา) ใหม้กีารรวบรวม จดัเกบ็ 
และนําเสนอหลกัฐาน ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมายที6ใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๘.  การบริหารจดัการด้านการบรกิารหรือการดําเนินงานของหน่วยงาน 
หรอืองคก์รเพื6อใหม้คีวามต่อเนื6อง ใหม้กีารระบุเหตุการณ์ใด ๆ ที6อาจส่งผลใหก้ารดําเนินงาน
หยุดชะงัก และความเป็นไปได้ในการเกิดผลกระทบ ตลอดจนผลต่อเนื6องจากการ
หยุดชะงกันั %นในแง่ของความมั 6นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

 

ข้อ ๙. การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบาย มาตรการ 
หลกัเกณฑ ์หรอืกระบวนการใด ๆ รวมทั %งขอ้กาํหนดดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ 

๙.๑ กาํหนดขั %นตอนปฏบิตังิานเพื6อใหม้ั 6นใจว่าในการใชง้านขอ้มูลที6อาจถอืเป็น
ทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืการใชง้านซอฟต์แวรม์คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กําหนด
ตามสญัญาต่าง ๆ 

๙.๒ ป้องกันมิให้ข้อมูลสารสนเทศที6สําคัญเกิดความเสียหาย สูญหายหรือ 
ถูกปลอมแปลง โดยใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้กําหนดตามสญัญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
และขอ้กาํหนดการใหบ้รกิาร 
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 ๕๒๖

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เรื6อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื6อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

เพื6อรกัษาความมั 6นคงทางการเงนิและการพาณิชย ์ประโยชน์ในการเสรมิสรา้ง
ความน่าเชื6อถือและยอมรบัในระบบขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์และเพื6อป้องกนัความเสยีหาย
ต่อสาธารณชน ตลอดจนเพื6อเป็นการพฒันาประสทิธภิาพการให้บรกิารการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับการแข่งขันในปัจจุบัน ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการ 
มคีวามน่าเชื6อถอืมากยิ6งขึ%น 

 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 
แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสจ์งึกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื6อนไข
ในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ใหผู้ใ้หบ้รกิารถอืปฏบิตัดิงันี% 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื6อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงื6อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื6อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื6อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื6อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื6อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื6อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื6อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ขอ้ ๒  ในประกาศฉบบันี% เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื6น 

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทาง
อเิล็กทรอนิกส์ตามที6กําหนดไว้ในบญัชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบรกิารการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วยธุรกิจบริการ 
ที6ต้องแจง้ใหท้ราบก่อนใหบ้รกิาร (บญัช ีก) ธุรกจิบรกิารที6ตอ้งขอขึ%นทะเบยีนก่อนใหบ้รกิาร 
(บญัช ีข) และธุรกจิบรกิารที6ตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนใหบ้รกิาร (บญัช ีค) 

“ธุรกจิบรกิารที6ต้องแจง้ใหท้ราบก่อนให้บรกิาร” (บญัช ีก) ไดแ้ก่ การให้บรกิาร
เงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใชซ้ื%อสนิคา้หรอืรบับรกิารเฉพาะอย่างตามรายการที6กําหนดไวล่้วงหน้า
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 ๕๒๗

จากผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารเพยีงรายเดยีว  ทั %งนี% เวน้แต่การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส์
ที6ใช้จํากดัเพื6ออํานวยความสะดวกแก่ผู้บรโิภคโดยมไิด้แสวงหากําไรจากการออกบตัร 
ตามที6ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
(e-Money บญัช ีก) 

“ธุรกจิบรกิารที6ตอ้งขอขึ%นทะเบยีนก่อนใหบ้รกิาร” (บญัช ีข) ไดแ้ก่ 

(๑) การใหบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเครดติ (Credit Card Network) 

(๒) การใหบ้รกิารเครอืขา่ยอดีซี ี(EDC Network) 

(๓) การให้บริการสวิตช์ชิ6งในการชําระเงินระบบหนึ6งระบบใด (Transaction 
Switching บญัช ีข) 

(๔) การให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใช้ซื%อสนิค้า และหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่าง
ตามรายการที6กําหนดไวล่้วงหน้าจากผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายราย ณ สถานที6ที6อยู่
ภายใตร้ะบบการจดัจาํหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั (e-Money บญัช ีข) 

“ธุรกจิบรกิารที6ตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนใหบ้รกิาร” (บญัช ีค) ไดแ้ก่ 

(๑) การใหบ้รกิารหกับญัช ี(Clearing) 

(๒) การใหบ้รกิารชาํระดุล (Settlement) 

(๓) การให้บรกิารชําระเงนิทางอเิล็กทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ6งอย่างใด
หรอืผ่านทางเครอืขา่ย 

(๔) การใหบ้รกิารสวติชช์ิ6งในการชาํระเงนิหลายระบบ (Transaction Switching 
บญัช ีค) 

(๕) การใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิแทน 

(๖) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใชซ้ื%อสนิคา้ และหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่าง
ตามรายการที6กาํหนดไวล่้วงหน้าจากผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายราย โดยไม่จาํกดัสถานที6
และไม่อยู่ภายใตร้ะบบการจดัจาํหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั (e-Money บญัช ีค) 

“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

“ผูว้่าการ” หมายความว่า ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

“พนกังานเจา้หน้าที6” หมายความว่า ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผูซ้ึ6ง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั %งให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ๕๒๘

หมวด ๑ 

คุณสมบตัขิองผูใ้หบ้รกิาร การแจง้ใหท้ราบ การขอขึ%นทะเบยีน และการขอรบัใบอนุญาต 

   
 

ขอ้ ๓  ผูป้ระสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข หรอืบญัช ีค ตอ้งมคุีณสมบตัิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที6กําหนดไวใ้นมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎกีา
ว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้รกิารเป็นนิตบิุคคล ใหก้รรมการหรอืผูซ้ึ6งมอีาํนาจ
จดัการของนิตบิุคคลตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามวรรคหนึ6งดว้ย 

ทั %งนี% บุคคลตามวรรคหนึ6งและวรรคสองจะตอ้งไม่มลีกัษณะต้องหา้ม ดงัต่อไปนี%ดว้ย 

(๑) เคยต้องคําพิพากษาหรอืคําสั 6งของศาลให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดิน  
หรอืเคยต้องคําพิพากษาถึงที6สุดว่ากระทําความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(๒) เคยเป็นบุคคลที6ถูกกําหนดหรอืต้องคําพพิากษาถงึที6สุดว่ากระทําความผดิ
ฐานสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

 

ขอ้ ๔  ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ใหบ้รกิารตามบญัช ีค ในแต่ละประเภทธุรกจิ ต้องมี
ทุนจดทะเบยีนซึ6งชาํระแลว้ดงันี% 

(๑) การใหบ้รกิารหกับญัช ี(Clearing) ไม่ตํ6ากว่า ๕๐ ลา้นบาท 

(๒) การใหบ้รกิารชาํระดุล (Settlement) ไม่ตํ6ากว่า ๒๐๐ ลา้นบาท 

(๓) การให้บรกิารชําระเงนิทางอเิล็กทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ6งอย่างใด 
หรอืผ่านทางเครอืขา่ยไม่ตํ6ากว่า ๕ ลา้นบาท 

(๔) การใหบ้รกิารสวติชช์ิ6งในการชาํระเงนิหลายระบบ (Transaction Switching 
บญัช ีค) ไม่ตํ6ากว่า ๕๐ ลา้นบาท 

(๕) การใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิแทน ไม่ตํ6ากว่า ๕ ลา้นบาท 

(๖) การให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี6ใช้ซื%อสนิคา้ และหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่าง
ตามรายการที6กําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสนิค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่จํากัด
สถานที6และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจดัจําหน่ายและการให้บริการเดียวกนั (e-Money  
บญัช ีค) ไม่ตํ6ากว่า ๒๐๐ ลา้นบาท 

ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บรกิารมากกว่าหนึ6งประเภทธุรกจิ ต้องมทีุนจดทะเบียน 
ซึ6งชาํระแลว้ไม่ตํ6ากว่าจาํนวนทุนจดทะเบยีนซึ6งชาํระแลว้ของประเภทธุรกจิที6กาํหนดไวส้งูสุด 

นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ6งและวรรคสองแล้ว ผู้ประสงค์จะเป็น 
ผู้ให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติโดยมีสถานภาพทางการเงนิที6มั 6นคง ที6แสดงให้เห็นว่า
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 ๕๒๙

สามารถดําเนินธุรกจิและให้บรกิารได้อย่างต่อเนื6อง และไม่มคีวามเสี6ยงที6อาจก่อให้เกดิ
ความเสยีหายต่อผูใ้ชบ้รกิาร เช่น ฐานะและผลการดาํเนินงานที6ผ่านมา แผนการประกอบ
ธุรกจิ โดยรวมถงึประมาณการรายได ้ค่าใชจ้่าย และงบลงทุนสาํหรบัระยะเวลา ๓ ปี 

เมื6อได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแล้ว ห้ามผู้ให้บริการตามบญัชี ค ลดทุน 
จดทะเบยีนซึ6งชําระแล้วก่อนไดร้บัอนุญาตจาก ธปท. เวน้แต่ผู้ใหบ้รกิารที6ได้รบัอนุญาต
ตามหลักเกณฑ์ที6ออกภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  
หรอืประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที6 ๕๘ แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๕  ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บรกิารตามบญัช ีก บญัช ีข หรอืบญัช ีค ต้องยื6น
แบบการแจ้งให้ทราบ แบบการขอขึ%นทะเบียน หรือแบบการขอรับใบอนุญาต  
พรอ้มเอกสารหลกัฐาน แล้วแต่กรณี ตามแบบแนบท้ายประกาศฉบบันี%หรอืตามแบบที6
คณะกรรมการจะแกไ้ขเพิ6มเตมิต่อผูว้่าการหรอืพนกังานเจา้หน้าที6ที6ผูว้่าการมอบหมาย 

กรณีที6ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกจิเป็นผู้ให้บรกิารมากกว่าหนึ6งประเภทธุรกิจ 
สามารถยื6นแบบการแจง้ใหท้ราบ แบบการขอขึ%นทะเบยีน หรอืแบบการขอรบัใบอนุญาต 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานตามที6กาํหนดในคราวเดยีวกนัได ้

ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บรกิารต้องตรวจสอบและรบัรองว่ามีคุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศฉบบันี%ดว้ย 

 

ขอ้ ๖  ผูใ้หบ้รกิารที6ประสงค์จะประกอบธุรกจิต่อไปเมื6อใบอนุญาตครบกําหนด 
ให้ยื6นคําขอต่ออายุใบอนุญาต พรอ้มเอกสารหลกัฐานตามแบบที6คณะกรรมการกําหนด 
ต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมายภายในระยะเวลา ๙๐ วัน  
แต่ไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั ก่อนวนัที6ใบอนุญาตเดมิสิ%นอายุ 

ในกรณีที6คณะกรรมการพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาต และสั 6งให้ผู้ให้บริการ 
ต้องปฏิบัติการอย่างหนึ6งอย่างใดไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ%นอายุ พนักงานเจ้าหน้าที6
จะแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารรายนั %นทราบเพื6อถอืปฏบิตัต่ิอไป 

 

ข้อ ๗  ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
๔๕ วนัทาํการ นบัแต่วนัที6ไดแ้บบการขอรบัใบอนุญาตและเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

 

ขอ้ ๘  กรณีที6ใบรบัแจ้ง ใบรบัขึ%นทะเบยีน หรอืใบอนุญาต สูญหาย ถูกทําลาย 
หรอืชํารุดเสยีหายในสาระสําคญั ให้ผู้ให้บรกิารยื6นคําขอรบัใบแทน พร้อมเอกสารหลกัฐาน
ตามแบบแนบทา้ยประกาศฉบบันี%หรอืตามแบบที6คณะกรรมการจะแกไ้ขเพิ6มเตมิ ต่อผูว้่าการ
หรอืพนักงานเจ้าหน้าที6ที6ผู้ว่าการมอบหมายภายในกําหนด ๓๐ วนั นับตั %งแต่วนัที6รูถ้ึง 
การสญูหาย การถูกทาํลาย หรอืการชาํรุดเสยีหาย แลว้แต่กรณี  ทั %งนี% เมื6อพนักงานเจา้หน้าที6
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 ๕๓๐

ไดต้รวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลกัฐานแลว้ ให้พนักงานเจา้หน้าที6 
ที6ผูว้่าการมอบหมายออกใบแทนของใบรบัแจง้ ใบรบัขึ%นทะเบยีน หรอืใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

 

หมวด ๒ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื6อนไขทั 6วไปในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิ 

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

ข้อ ๙  ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องประกอบธุรกิจ 
โดยปฏิบัติตามแผน นโยบาย มาตรการ และระบบต่าง ๆ ตามที6ได้ยื6นแจ้งให้ทราบ  
ขึ%นทะเบยีน หรอืไดร้บัอนุญาต แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๑๐  กรณีผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ได้มกีารเปลี6ยนแปลง
การดําเนินงานไปจากเอกสารที6ได้ยื6นประกอบการแจ้งให้ทราบ การขึ%นทะเบียน  
หรอืการไดร้บัอนุญาตหรอืหยุดใหบ้รกิารชั 6วคราว ใหผู้ใ้หบ้รกิารดาํเนินการ ดงัต่อไปนี% 

(๑) กรณีผู้ให้บริการตามบญัชี ข และบญัชี ค ย้ายสํานักงานใหญ่ ให้ยื6นขอ
อนุญาตจาก ธปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั ก่อนเริ6มดาํเนินการ 

(๒) ผู้ให้บริการต้องแจ้ง ธปท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั ก่อนเริ6ม
ดาํเนินการในกรณีดงัต่อไปนี% 

(ก) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก ยา้ยสาํนกังานใหญ่ 

(ข) ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค เปลี6ยนแปลงระบบ
สารสนเทศอย่างมสีาระสําคญั หรอืมผีลกระทบต่อการรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยของ
ระบบใหบ้รกิาร ใหแ้จง้ ธปท. ทราบพรอ้มทั %งแสดงแผนภาพของระบบสารสนเทศ 

(ค) ผู้ให้บริการตามบญัชี ข และบญัชี ค เพิ6ม ยกเลิก หรอืเปลี6ยนแปลง
รปูแบบของการใหบ้รกิารแตกต่างจากที6ไดข้ึ%นทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาตไว ้แลว้แต่กรณี 
ใหแ้จง้ ธปท. ทราบพรอ้มขอ้มลูรายละเอยีดของระบบสารสนเทศ (ถา้ม)ี 

(ง) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข และบญัช ีค เปลี6ยนแปลงชื6อนิตบิุคคล 

(จ) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข และบญัช ีค หยุดใหบ้รกิารชั 6วคราวอนัเกดิจาก
การเตรยีมการไวล่้วงหน้า เช่น การปิดปรบัปรุงระบบงาน การปิดปรบัปรุงพื%นที6สาํนกังาน 

(๓) ผูใ้หบ้รกิารตอ้งแจง้ ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วนั นบัจากวนัที6มกีารเปลี6ยนแปลง
ในกรณี ดงัต่อไปนี% 

(ก) ผู้ให้บรกิารตามบญัช ีก บญัชี ข และบญัช ีค เปลี6ยนแปลงกรรมการ
หรอืผู้ซึ6งมีอํานาจจดัการของนิติบุคคล  ทั %งนี% ผู้ให้บรกิารจะต้องตรวจสอบและรบัรอง
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 ๕๓๑ 

คุณสมบตัขิองบุคคลที6เป็นกรรมการหรอืผูซ้ึ6งมอีํานาจจดัการของนิตบิุคคลว่ามคุีณสมบตัิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๓ ตามแบบหนงัสอืรบัรองแนบทา้ยประกาศฉบบันี%ดว้ย 

(ข) ผู้ให้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค เปลี6ยนแปลงทุนจดทะเบียน 
ซึ6งชาํระแลว้ 

(๔) กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค เปิดสํานักงานสาขา 
แห่งใหม่ ย้าย หรอืปิดสํานักงานสาขา ให้จดัทํารายงานสรุปรายไตรมาส พร้อมจดัส่ง 
ให ้ธปท. ภายใน ๓๐ วนั นบัจากวนัสิ%นไตรมาสตามแบบรายงานแนบทา้ยประกาศฉบบันี%  
ทั %งนี% สํานักงานสาขาไม่รวมถึงจุดให้บรกิารชั 6วคราว หรอืสํานักงานหรอืจุดให้บริการ 
ของตวัแทนที6ผูใ้หบ้รกิารแต่งตั %ง 

(๕) กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค หยุดให้บริการชั 6วคราวซึ6ง 
ส่งผลกระทบในวงกว้างอนัเนื6องมาจากเหตุจําเป็นหรือมีพฤติการณ์พิเศษ ซึ6งไม่ได้ม ี
การเตรียมการไว้ล่วงหน้า ให้แจ้งฝ่ายนโยบายระบบการชําระเงิน ธปท. และแจ้ง
ผูใ้ชบ้รกิารทราบโดยทั 6วกนัภายใน ๒๔ ชั 6วโมง นบัแต่เวลาที6หยุดใหบ้รกิารชั 6วคราว 

(๖) ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  
ก่อนเริ6มดําเนินการอย่างน้อย ๒ ช่องทาง โดยอาจแจง้ขอ้มูลผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอืแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืประกาศทางหนังสอืพมิพ ์หรอืปิดประกาศไวใ้นที6เปิดเผย 
ณ สถานที6ทาํการหรอืจุดใหบ้รกิารของตวัแทนแต่ละแห่งที6ใหบ้รกิารกไ็ด ้ในกรณีดงัต่อไปนี% 

(ก) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข และบญัช ีค เปลี6ยนแปลงชื6อนิตบิุคคล 

(ข) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข และบญัช ีค หยุดใหบ้รกิารชั 6วคราวอนัเกดิจาก
การเตรยีมการไวล่้วงหน้า เช่น การปิดปรบัปรุงระบบงาน การปิดปรบัปรุงพื%นที6สาํนกังาน 

(ค) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ยา้ย หรอืปิดสาํนกังานสาขา 

 

ข้อ ๑๑  ผู้ให้บริการตามบญัชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องกําหนดนโยบาย 
ในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ การกําหนดชั %นความลับในการเข้าถึงข้อมูล  
และการระบุตวับุคคลที6มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทั %งจดัใหม้รีะบบการจดัเกบ็ขอ้มลู
ที6ถูกตอ้งเชื6อถอืไดแ้ละป้องกนัผูท้ี6ไม่มหีน้าที6เกี6ยวขอ้งเขา้ถงึหรอืแกไ้ขขอ้มลูที6เกบ็รกัษา 

 

ขอ้ ๑๒  ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ตอ้งรกัษาความลบัขอ้มูล
สว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลเหล่านั %นตลอดระยะเวลาการใชบ้รกิาร
และภายหลงัที6เลกิใชบ้รกิารแลว้เวน้แต่กรณีต่อไปนี% 

(๑) การเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือหรือวิธีการอื6นใดทาง
อเิลก็ทรอนิกสต์ามที6ผูใ้หบ้รกิารกาํหนดจากผูใ้ชบ้รกิาร 
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 ๕๓๒ 

(๒) การเปิดเผยเพื6อประโยชน์แก่การสอบสวน หรอืการพจิารณาคด ี

(๓) การเปิดเผยแก่ผูส้อบบญัชขีองผูใ้หบ้รกิาร 

(๔) การเปิดเผยเพื6อประโยชน์ในการปฏบิตัติามกฎหมาย 

(๕) การเปิดเผยเพื6อประโยชน์ในการกาํกบัดแูลระบบการชาํระเงนิของ ธปท. 
 

ขอ้ ๑๓  ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ต้องมกีารกําหนดขอ้ตกลง
ในการให้บรกิารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และเปิดเผยให้ผู้ใช้บรกิารทราบอย่างชดัเจน  
ซึ6งอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) สทิธ ิหน้าที6 และความรบัผดิของผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร ทั %งในกรณีปกติ
และกรณีที6เกดิเหตุฉุกเฉิน 

(๒) หลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวธิปีฏบิตัใินการใหบ้รกิาร 

(๓) ความเสี6ยงทางการเงนิ (Financial Risk) ที6อาจเกดิขึ%นจากการใชบ้รกิาร (ถา้ม)ี 
ทั %งนี%  ผู้ให้บริการมีหน้าที6ติดตามดูแลให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

เงื6อนไขที6กําหนด และกรณีที6มีการเปลี6ยนแปลงซึ6งทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์  
ผูใ้ห้บรกิารต้องแจง้ให้ผู้ใช้บรกิารทราบล่วงหน้าโดยประกาศไว้ ณ สถานที6ทําการทุกแห่ง 
หรอืดว้ยวธิกีารอื6นใดใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถทราบได ้

 

ขอ้ ๑๔  ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ต้องดําเนินการเกี6ยวกบั
การเปิดเผยค่าธรรมเนียม ดงัต่อไปนี% 

(๑) เปิดเผยรายละเอียดของค่าธรรมเนียมที6จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ  
โดยประกาศไว้ ณ สถานที6ทําการทุกแห่ง หรอืด้วยวธิกีารอื6นใดให้ผู้ใช้บรกิารสามารถ
ทราบได ้ ทั %งนี% ในการกําหนดค่าธรรมเนียมผูใ้หบ้รกิารต้องกําหนดใหเ้ป็นไปตามกลไกตลาด
เพื6อใหเ้กดิการแขง่ขนัและตอ้งคาํนึงถงึความเป็นธรรมต่อผูใ้ชบ้รกิารดว้ย 

(๒) เมื6อมกีารเปลี6ยนแปลงค่าธรรมเนียม ผู้ให้บรกิารจะต้องประกาศรายละเอยีด
ไว ้ณ สถานที6ทําการทุกแห่ง โดยในกรณีที6มกีารเปลี6ยนแปลงที6ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเสยีประโยชน์ 
ผู้ให้บรกิารต้องแจ้งด้วยวธิกีารอื6นใด ให้ผู้ใช้บรกิารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั 
ก่อนการเปลี6ยนแปลงจะมผีลใชบ้งัคบั 

(๓) จดัส่งประกาศค่าธรรมเนียมให ้ธปท. ทราบโดยเรว็ในรปูเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์
นบัแต่วนัที6ออกประกาศครั %งแรกและทุก ๆ ครั %งที6มกีารเปลี6ยนแปลง 
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 ๕๓๓ 

ขอ้ ๑๕  ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ตอ้งดําเนินการเมื6อมกีาร
รอ้งเรยีนหรอืมขีอ้โตแ้ยง้จากผูใ้ชบ้รกิาร รวมทั %งกาํหนดกรอบเวลาเพื6อหาขอ้ยุตดิงันี% 

(๑) จัดให้มีช่องทางและวิธีการสําหรับการรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  
โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มหีมายเลขโทรศพัท์และที6อยู่สํานักงานหรอืที6อยู่สาํหรบัติดต่อ
ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ี6สามารถตดิต่อได ้

(๒) กําหนดวิธีปฏิบัติเกี6ยวกับขั %นตอนและการดําเนินการเพื6อหาข้อยุต ิ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผู้ให้บรกิารต้องดําเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้า 
รวมทั %งชี%แจงขั %นตอนการดําเนินการพร้อมทั %งแจ้งกําหนดเวลาในการแก้ไขขอ้รอ้งเรยีน 
ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน ๗ วนั นบัจากวนัที6ไดร้บัแจง้การรอ้งเรยีน 

(๓) ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการดําเนินการ 
ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบโดยเรว็ 

 

ข้อ ๑๖  ผู้ให้บรกิารตามบัญชี ก บญัชี ข และบัญชี ค ต้องจดัทํางบการเงิน 
ที6แสดงฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงาน และจดัสง่ให ้ธปท. ตามเงื6อนไขดงัต่อไปนี% 
โดยเริ6มตั %งแต่งวดแรกที6ไดป้ระกอบธุรกจิ 

(๑) งวดบญัชใีนรอบระยะเวลา ๖ เดอืนแรกของปีบญัช ีใหผู้ใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข 
และบัญชี ค จดัส่งงบการเงินงวด ๖ เดือนแรกของปีบัญชี ให้ ธปท. ภายใน ๔๕ วัน  
นบัแต่วนัสิ%นงวด 

(๒) งวดประจําปีบัญชี ให้ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ซึ6งเป็น 
นิตบิุคคลจดัสง่งบการเงนิประจําปีที6ผ่านการรบัรองของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตหรอืผูส้อบ
บญัชภีาษีอากร แลว้แต่กรณี ให ้ธปท. ภายใน ๙๐ วนั นับแต่วนัสิ%นงวด และให้ผูใ้หบ้รกิาร
ตามบญัช ีก ที6เป็นบุคคลธรรมดา จดัสง่สาํเนาแบบแสดงรายการเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา
ให ้ธปท. ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัที6ไดย้ื6นเสยีภาษใีนแต่ละงวด 

 

ขอ้ ๑๗  ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ตอ้งจดัทาํรายงานที6เกี6ยวขอ้ง
ตามแบบและระยะเวลาที6 ธปท. กําหนด และส่งให ้ธปท. ภายใน ๓๐ วนั นับจากวนัสิ%นงวด
ที6กาํหนดใหจ้ดัทาํรายงานนั %น โดยเริ6มตั %งแต่งวดระยะเวลาแรกที6ผูใ้หบ้รกิารเริ6มประกอบธุรกจิ 

ทั %งนี% ผู้ใหบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ทุกประเภท อาจต้องจดัทํา
ขอ้มลูรายงานอื6นเพิ6มเตมิตามที6 ธปท. กาํหนดดว้ย 

 

ขอ้ ๑๘  ผู้ให้บรกิารตามบญัชี ก บญัชี ข และบญัชี ค ต้องจดัให้มีระบบงาน 
ที6สามารถตรวจสอบรายการยอ้นหลงัได ้
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 ๕๓๔

ขอ้ ๑๙  กรณีผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ใหผู้ใ้หบ้รกิารรายอื6น
หรือบุคคลอื6น (Outsourcing) มาดําเนินการแทนในงานระบบสารสนเทศ รวมถึงงาน 
ที6มผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อธุรกจิผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี% 

(๑) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี6ยง รวมทั %งการคัดเลือก ติดตาม 
ประเมินผล และตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื6นหรือบุคคลอื6นอย่าง
เหมาะสม โดยประเมนิความเสี6ยงของการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารรายอื6นอย่างสมํ6าเสมอ 

(๒) จัดให้มีการทําสญัญาการใช้บริการ ซึ6งระบุสทิธิของผู้ตรวจสอบภายใน  
ผูต้รวจสอบภายนอก และ ธปท. ในการเขา้ตรวจสอบการดําเนินงานและการควบคุมภายใน
ของผูใ้หบ้รกิารรายอื6นหรอืบุคคลอื6นนั %นได ้

ทั %งนี% ผู้ให้บรกิารยงัคงมีความรบัผิดต่อผู้ใช้บรกิารในการให้บรกิารที6ต่อเนื6อง 
ปลอดภัย น่าเชื6อถือ และความเสยีหายใด ๆ ที6อาจเกิดขึ%น เสมือนกับการให้บริการ 
โดยผูใ้หบ้รกิารเอง 

 

ข้อ ๒๐  กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค แต่งตั %งตัวแทน 
(Agent) ใหด้าํเนินการแทนในการใหบ้รกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
ผูใ้หบ้รกิารตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี6 ธปท. ประกาศกาํหนด 

ทั %งนี% ผู้ให้บรกิารยงัคงมีความรบัผิดต่อผู้ใช้บรกิารในการให้บรกิารที6ต่อเนื6อง 
ปลอดภัย น่าเชื6อถือ และความเสยีหายใด ๆ ที6อาจเกิดขึ%น เสมือนกับการให้บริการ 
โดยผูใ้หบ้รกิารเอง 

 

ขอ้ ๒๑  ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละหนึ6งครั %ง โดยให้เป็นไปตามแนวนโยบายและมาตรการ
การรกัษาความมั 6นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศตามที6 ธปท. กําหนด และจดัส่ง
สาํเนาผลการตรวจสอบให ้ธปท. ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัที6ทาํการตรวจสอบแลว้เสรจ็ 

 

ขอ้ ๒๒  ผู้ให้บรกิารตามบญัชี ก บญัช ีข และบญัช ีค ที6เป็นสถาบนัการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือที6มิใช่สถาบนัการเงิน 
ตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที6 ๕๘ หากมไิดม้กีารกาํหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ป็นการเฉพาะ
ภายใตก้ฎหมายดงักล่าวแลว้ ใหถ้อืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี% 

(๑) การขออนุญาตหรอืแจง้ยา้ยสาํนกังานใหญ่ ตามขอ้ ๑๐ (๑) และขอ้ ๑๐ (๒) (ก) 
(๒) การแจ้งเปลี6ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ6งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล  

และการเปลี6ยนแปลงทุนจดทะเบยีนซึ6งชาํระแลว้ ตามขอ้ ๑๐ (๓) 
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 ๕๓๕ 

(๓) การเปลี6ยนแปลงชื6อนิตบิุคคล ตามขอ้ ๑๐ (๒) (ง) และขอ้ ๑๐ (๖) (ก) 

(๔) การหยุดใหบ้รกิารชั 6วคราว ตามขอ้ ๑๐ (๒) (จ) ขอ้ ๑๐ (๕) และขอ้ ๑๐ (๖) (ข) 
(๕) การรายงานเปิดสํานักงานสาขาแห่งใหม่ หรอืย้ายหรอืปิดสํานักงานสาขา 

ตามขอ้ ๑๐ (๔) 

(๖) การจดัทําและจดัส่งงบการเงนิที6แสดงฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงาน 
ตามขอ้ ๑๖ 

(๗) การจดัทําและจดัส่งรายงานที6เกี6ยวข้องตามแบบและระยะเวลาที6 ธปท. 
กาํหนด ตามขอ้ ๑๗ 

(๘) การจดัให้มกีารตรวจสอบระบบสารสนเทศและจดัส่งสําเนาผลการตรวจสอบ 
ตามขอ้ ๒๑ 

 

ขอ้ ๒๓  ในกรณีมเีหตุจาํเป็นหรอืพฤตกิารณ์พเิศษ ที6ทําใหผู้ใ้หบ้รกิารไม่สามารถ
ดําเนินการดงัต่อไปนี%ได้ภายในระยะเวลาที6กําหนด ให้ผู้ให้บรกิารยื6นขออนุญาตขยาย
ระยะเวลาต่อ ธปท. พรอ้มชี%แจงเหตุผลความจําเป็นและกําหนดเวลาที6จะดําเนินการแลว้เสรจ็ 
โดย ธปท. อาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาหรอืไม่ก็ได้  ทั %งนี% ธปท. มอีํานาจพิจารณา
ขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกนิ ๙๐ วนั นบัแต่ระยะเวลาที6กาํหนดสิ%นสดุ 

(๑) ยื6นขออนุญาตหรือแจ้งให้ ธปท. ทราบการเปลี6ยนแปลงการดําเนินงาน  
ตามขอ้ ๑๐ 

(๒) จดัสง่งบการเงนิที6แสดงฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน ตามขอ้ ๑๖ 

(๓) จดัสง่รายงานที6เกี6ยวขอ้งตามที6 ธปท. กาํหนด ตามขอ้ ๑๗ 

(๔) จดัสง่สาํเนาผลตรวจสอบระบบสารสนเทศ ตามขอ้ ๒๑ 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษที6ทําให้ผู้ให้บริการไม่สามารถ
ใหบ้รกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ดต้ามปกตติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื6อนไข 
ที6กําหนดในประกาศคณะกรรมการหรอืประกาศของ ธปท. และอาจส่งผลกระทบในการ
ให้บรกิารอย่างต่อเนื6องหรอืต่อความน่าเชื6อถือของระบบการชําระเงนิ ให้ผู้ให้บริการ 
ยื6นขออนุญาตยกเวน้การปฏบิตัติามหลกัเกณฑต่์อ ธปท. พรอ้มชี%แจงเหตุผล ความจาํเป็น 
โดย ธปท. อาจจะพจิารณาอนุญาตหรอืไม่กไ็ด้  ทั %งนี% ธปท. มอีํานาจพจิารณาอนุญาต 
ไดไ้ม่เกนิ ๙๐ วนั 

ในการอนุญาตขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ6ง หรอือนุญาตยกเวน้ตามวรรคสอง 
ธปท. อาจกาํหนดเงื6อนไขใด ๆ ไวเ้ป็นรายกรณีดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีที6ผู้ให้บรกิารเหน็ว่าจะไม่สามารถปฏบิตัิได้ภายในระยะเวลาที6กําหนด
ตามวรรคหนึ6งหรอืวรรคสอง ให้ผู้ให้บรกิารยื6นขอขยายระยะเวลา พร้อมชี%แจงเหตุผล 
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 ๕๓๖ 

และความจาํเป็นต่อ ธปท. และให ้ธปท. เสนอต่อคณะกรรมการเพื6อพจิารณาต่อไป  ทั %งนี% 
คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาตหรอืไม่กไ็ด้ หรอือาจพจิารณาอนุญาตโดยกําหนด
เงื6อนไขใด ๆ ไว้เป็นรายกรณีด้วยก็ได้  ทั %งนี%  ธปท. และคณะกรรมการจะใช้เวลา 
ในการพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๕ วนัทาํการ นบัแต่วนัที6ไดร้บัคาํขอขยายระยะเวลา
และเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

 

หมวด ๓ 

หลกัเกณฑเ์ฉพาะสาํหรบัธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ต่ละประเภท 

   
 

สว่นที6 ๑ 

การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Money) 
   

 

ข้อ ๒๔  ผู้ ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี ก บัญชี  ข  และบัญชี ค  
ตอ้งใหบ้รกิารภายใตเ้งื6อนไขดงันี% 

(๑) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องบันทึกมูลค่าเป็นเงินสกุลบาท  
หรอืเงนิสกุลต่างประเทศ 

(๒) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข บญัช ีค ตอ้งกาํหนดมลูค่าสงูสดุของเงนิอเิลก็ทรอนิกส์
ที6สามารถใชไ้ด้ต่อบตัรหรอืบญัช ีโดยต้องพจิารณาตามความเหมาะสมของผู้ใช้บรกิาร
และตอ้งมกีารบรหิารความเสี6ยงที6ด ี

(๓) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข บญัช ีค ตอ้งจดัใหม้รีะบบ กระบวนการหรอืเครื6องมอื
การลงทะเบยีนหรอืวธิกีารอื6นใดในการใช้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์เพื6อดูแลผูใ้ช้บรกิาร
และจํากดัความเสยีหายขั %นสูงของมูลค่าเงนิอิเลก็ทรอนิกส ์หากเกิดกรณีบตัรสูญหาย 
หรอืถูกขโมย เมื6อผูใ้ช้บรกิารรอ้งขอ โดยผู้ใหบ้รกิารต้องชี%แจงระเบยีบ หลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเงื6อนไขดงักล่าวใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 

(๔) การใหบ้รกิารตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการใหส้นิเชื6อ 

(๕) ผูใ้หบ้รกิารต้องเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละเงื6อนไขในการขอแลกคนืเป็นเงนิสด
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ และหากการขอแลกคนืเป็นเงนิสดเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื6อนไขแลว้ 
ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีค จะต้องจดัใหม้กีารคนืเงนิภายใน ๑๕ วนั นบัจากวนัที6ผูใ้ชบ้รกิาร
ไดด้าํเนินการขอแลกคนื 

(๖) ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีวิธีการที6ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลอื วนัหมดอายุ และแจง้วธิกีารดงักล่าวใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
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 ๕๓๗

(๗) ผูใ้หบ้รกิารต้องจดัใหม้รีะบบงานที6สามารถป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารโอนเงนิ
ระหว่างกนัโดยไม่ผ่านระบบของผูใ้หบ้รกิาร 

(๘) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี ข และบัญชี ค ต้องจัดทําบัญชีเงิน 
รบัล่วงหน้าที6ไดร้บัจากผูใ้ชบ้รกิารแยกไวต่้างหากจากบญัชอีื6นของผูใ้หบ้รกิาร และแยกแสดง
ไวใ้นงบการเงนิต่างหากใหช้ดัเจนหรอืแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิใหช้ดัเจนกไ็ด ้

(๙ ) ผู้ ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี ค ที6มิได้ เป็นสถาบันการเงิน 
ตามพระราชบญัญตัิธุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะประกอบธุรกจิอื6นเพิ6มเติมได้
เฉพาะธุรกจิดงัต่อไปนี%เท่านั %น 

(ก) ธุรกิจที6บางส่วนหรอืทั %งหมดเกี6ยวกบัหรอืเนื6องจากการให้บรกิารเงนิ
อเิล็กทรอนิกส์โดยหากธุรกิจดงักล่าวเป็นธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิล็กทรอนิกส์
ประเภทอื6น ใหด้าํเนินการแจง้ใหท้ราบ ขึ%นทะเบยีน หรอืขอรบัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

(ข) ธุรกิจอื6นที6สนับสนุนธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
ตราบเท่าที6ไม่ก่อใหเ้กดิความเสี6ยงอนัจะกระทบต่อการดําเนินธุรกจิหลกั และเงนิที6ไดร้บั
ล่วงหน้าจากผูใ้ชบ้รกิาร 

ทั %งนี% หากผูใ้หบ้รกิารประสงคจ์ะประกอบธุรกจิตามขอ้ (ก) และหรอืขอ้ (ข) 
ผู้ให้บรกิารต้องขออนุญาตเป็นรายกรณี โดยชี%แจงหลกัการ เหตุผล และการประเมิน 
ความเสี6ยงต่าง ๆ ที6เกี6ยวขอ้ง พร้อมจดัส่งขอ้มูลและเอกสารประกอบการพจิารณาให้ ธปท. 
โดย ธปท. จะพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๕ วนัทําการ นับแต่วนัที6ไดร้บัคําขอและเอกสาร
ถูกตอ้งครบถว้น อย่างไรกต็าม ธปท. อาจพจิารณาอนุญาตหรอืไม่กไ็ด ้หรอือาจพจิารณา
อนุญาตโดยกําหนดเงื6อนไขใด ๆ ไวเ้ป็นรายกรณีดว้ยกไ็ด ้หรอืสั 6งระงบัเป็นการชั 6วคราว 
หรอืยกเลกิการใหบ้รกิารนั %นในภายหลงัดว้ยกไ็ด ้หากพบว่ามกีารดําเนินการที6ไม่เป็นไป
ตามขอ้เทจ็จรงิที6แจง้เมื6อขออนุญาต หรอืไม่ปฏบิตัติามเงื6อนไขที6 ธปท. กาํหนด 

 

สว่นที6 ๒ 

การใหบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเครดติ (Credit Card Network) 
การใหบ้รกิารเครอืขา่ยอดีซี ี(EDC Network) และ 

การใหบ้รกิารสวติชช์ิ6งในการชาํระเงนิ (Transaction Switching) 
   

 

ข้อ ๒๕  ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต ผู้ให้บริการเครือข่ายอีดีซี และ 
ผู้ให้บรกิารสวติช์ชิ6งในการชําระเงนิระบบหนึ6งระบบใดหรอืผู้ให้บรกิารสวติช์ชิ6งในการ
ชําระเงนิหลายระบบ ต้องกําหนดวตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื6อนไข และวธิปีฏิบตัิในการ 
เขา้ร่วมและการออกจากระบบของผูใ้ชบ้รกิาร (Access and Exit Criteria) ไวอ้ย่างชดัเจน
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 ๕๓๘ 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และเปิดเผยให้ผูใ้ช้บรกิารทราบโดยทั 6วถึง เพื6อให้มั 6นใจว่าการรบั
ผู้ใช้บรกิารรายใหม่เพิ6มเติม จะไม่ก่อให้เกดิความเสี6ยงและผลกระทบต่อการใช้บรกิาร 
ของผูใ้ชบ้รกิารรายเดมิ 

 

สว่นที6 ๓ 

การใหบ้รกิารหกับญัช ี(Clearing) 

   
 

ขอ้ ๒๖  ใหนํ้าความในขอ้ ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัผูใ้หบ้รกิารหกับญัชดีว้ย 

 

ขอ้ ๒๗  ผูใ้หบ้รกิารหกับญัชตีอ้งจดัใหม้มีาตรการจดัการความเสี6ยง เพื6อใหก้าร
ชําระดุลระหว่างผู้ใชบ้รกิารสาํเรจ็ลุล่วง โดยมกีารชําระเงนิตามภาระผูกพนัภายในเวลา 
ที6กําหนด รวมทั %งวิธีปฏิบัติที6เหมาะสมเพื6อรองรับกรณีที6ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ6ง 
ไม่สามารถชําระดุลได้ และต้องเปิดเผยให้ผู้ใช้บรกิารทราบโดยทั 6วถึง รวมทั %งมีหน้าที6 
ตอ้งตดิตามดแูลใหผู้ใ้ชบ้รกิารปฏบิตัติามมาตรการและวธิปีฏบิตัดิงักล่าวดว้ย 

ทั %งนี% ในกรณีที6มกีารเปลี6ยนแปลงมาตรการจดัการความเสี6ยง ผูใ้หบ้รกิารหกับญัชี
ต้องแจง้ให้ผูใ้ช้บรกิารทราบล่วงหน้า และแจง้ ธปท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั 
ก่อนเริ6มดาํเนินการ 

 

ขอ้ ๒๘  ผูใ้หบ้รกิารหกับญัชตีอ้งแจง้ให ้ธปท. ทราบดว้ยวาจาหรอืโดยวธิอีื6นใด
โดยทนัทเีมื6อมเีหตุดงันี% 

(๑) กรณีที6ผู้ใช้บรกิารรายใดรายหนึ6งไม่สามารถชําระดุลได้ด้วยวิธกีารปกต ิ
และตามเวลาที6กําหนด เช่น มเีงนิไม่เพยีงพอสาํหรบัการชําระดุล โดยต้องใช้มาตรการ
จดัการความเสี6ยงและวธิปีฏบิตัทิี6กาํหนดเพื6อใหก้ระบวนการชาํระดุลสาํเรจ็ลุล่วง 

(๒) กรณีที6ระบบของผูใ้หบ้รกิารขดัขอ้ง ทาํใหไ้ม่สามารถคํานวณยอดเงนิแสดง
ความเป็นเจ้าหนี%หรอืลูกหนี%ของผู้ใช้บรกิาร หรอืไม่สามารถส่งขอ้มูลดงักล่าวไปเพื6อทํา
การชาํระดุลระหว่างเจา้หนี%และลกูหนี%ไดด้ว้ยวธิกีารปกตแิละตามเวลาที6กาํหนด 

ทั %งนี% ผูใ้หบ้รกิารหกับญัชตีอ้งจดัส่งรายงานปัญหากรณีเกดิเหตุขดัขอ้งตามแบบ
ที6 ธปท. กาํหนดให ้ธปท. ภายในวนัทาํการถดัจากวนัเกดิเหตุ 

 

ขอ้ ๒๙  ในกรณีที6ผู้ให้บรกิารหกับญัชมีกีารระงบัการให้บรกิารกบัผู้ใช้บรกิาร
รายใดรายหนึ6งเป็นการชั 6วคราว ผูใ้หบ้รกิารต้องแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารรายอื6นทราบโดยทนัท ี
และในกรณีที6มกีารยกเลกิการใหบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารรายใดรายหนึ6ง ใหแ้จง้ผูใ้ชบ้รกิาร
รายอื6นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั 
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 ๕๓๙

ทั %งนี% ผู้ให้บรกิารหกับญัชีต้องแจง้ ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วนั นับจากวนัที6มี
การระงบัหรอืยกเลกิการใหบ้รกิาร แลว้แต่กรณี 

 

สว่นที6 ๔ 

การใหบ้รกิารชาํระดุล (Settlement) 
   

 

ขอ้ ๓๐  ใหนํ้าความในขอ้ ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัผูใ้หบ้รกิารชาํระดุลดว้ย 

 

ขอ้ ๓๑  ผูใ้หบ้รกิารชาํระดุลต้องจดัใหม้วีธิกีารชาํระดุลเพื6อปรบัฐานะความเป็น
เจ้าหนี%หรอืลูกหนี%ของผู้ใช้บรกิารที6เหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสี6ยงจากการชําระดุล 
(Settlement Risk) ที6อาจทําให้ไม่สามารถชําระดุลได้สําเรจ็ลุล่วงและส่งผลกระทบต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารรายอื6น 

 

ขอ้ ๓๒  ในกรณีที6ผูใ้หบ้รกิารชาํระดุลไม่สามารถดาํเนินการปรบัฐานะความเป็น
เจา้หนี%หรอืลกูหนี%ของผูใ้ชบ้รกิารไดด้ว้ยวธิกีารปกตแิละตามเวลาที6กาํหนด ใหผู้ใ้หบ้รกิาร
ชําระดุลแจง้ให้ ธปท. ทราบด้วยวาจาหรอืโดยวธิอีื6นใดโดยทนัท ีและต้องจดัส่งรายงาน
ปัญหากรณีเกดิเหตุขดัขอ้งตามแบบที6 ธปท. กาํหนด ภายในวนัทาํการถดัจากวนัเกดิเหตุ 

 

ขอ้ ๓๓  ในกรณีที6ผู้ให้บรกิารชําระดุลมกีารระงบัการให้บรกิารกบัผู้ใช้บรกิาร
รายใดรายหนึ6งเป็นการชั 6วคราว ผูใ้หบ้รกิารต้องแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารรายอื6นทราบโดยทนัท ี
และในกรณีที6มกีารยกเลกิการใหบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารรายใดรายหนึ6ง ใหแ้จง้ผูใ้ชบ้รกิารรายอื6น
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั 

ทั %งนี% ผูใ้หบ้รกิารชาํระดุลตอ้งแจง้ ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วนันบัจากวนัที6มกีาร
ระงบัหรอืยกเลกิการใหบ้รกิาร แลว้แต่กรณี 

 

สว่นที6 ๕ 

การใหบ้รกิารชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ6งอยา่งใดหรอืผ่านทางเครอืขา่ย 

   
 

ขอ้ ๓๔  ผูใ้หบ้รกิารชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ6งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่ายที6มใิช่สถาบนัการเงนิตามพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอ้งบนัทกึบญัชเีงนิที6ไดร้บัจากการรบัชาํระเงนิค่าสนิคา้ ค่าบรกิาร หรอืค่าอื6นใด
แยกไว้ต่างหากจากบญัชเีงนิทุนหมุนเวยีนอื6นของผู้ให้บรกิารและต้องจดัทําขอ้มูลให้มี
ความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
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 ๕๔๐

สว่นที6 ๖ 

การใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิแทน 

   
 

ขอ้ ๓๕  ผู้ให้บรกิารรบัชําระเงนิแทนต้องออกขอ้กําหนดและให้บรกิารภายใต้
เงื6อนไขดงันี% 

(๑) กําหนดหน้าที6และความรบัผดิของผู้ให้บรกิารที6มต่ีอเจา้หนี%ซึ6งผู้ให้บรกิาร 
รบัชําระเงนิแทนและผูใ้ช้บรกิาร รวมถงึหน้าที6และความรบัผดิของตวัแทนที6ผู้ใหบ้รกิาร
แต่งตั %งดว้ย 

(๒) กาํหนดวธิปีฏบิตัใินการสง่ขอ้มลูรายการรบัชาํระเงนิใหแ้ก่เจา้หนี% 
(๓) ผูใ้ห้บรกิารที6มใิช่สถาบนัการเงนิตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องบนัทกึบญัชเีงนิที6ไดร้บัจากการรบัชาํระเงนิไวต่้างหากจากบญัชเีงนิทุน
หมุนเวยีนอื6นของผูใ้หบ้รกิารและตอ้งจดัทาํขอ้มลูใหม้คีวามถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

 

สว่นที6 ๗ 

การใหบ้รกิารที6เกี6ยวขอ้งกบับตัรเดบติที6ออกและมกีารใชจ้่ายภายในประเทศ๓๐ 

   
 

ขอ้ ๓๖๓๑  ในสว่นนี% 
“ผู้ออกบัตร” (Issuer) หมายความว่า สถาบันการเงินที6ตกลงและยินยอม 

ออกบตัรเดบติใหแ้ก่บุคคลที6ผกูพนัตนตามสญัญาบตัรเดบติ 

“ผู้ให้บริการแก่ผู้รบับัตร” (Acquirer) หมายความว่า ผู้ที6ทําหน้าที6ให้บริการ
รบัสง่ขอ้มลูการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ากบตัรเดบติไปยงัผูอ้อกบตัร และจะจ่ายเงนิ
ค่าสนิคา้หรอืค่าบรกิารใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารซึ6งมสีญัญาระหว่างกนั
ว่าจะรบัชาํระราคาสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยบตัรเดบติตามเงื6อนไขที6ตกลงกนั 

                                                                                 

๓๐ หมวด ๓ ส่วนที6 ๗ การให้บริการที6เกี6ยวข้องกับบัตรเดบิตที6ออกและมีการใช้จ่าย
ภายในประเทศ ขอ้ ๓๖ ถงึ ขอ้ ๓๘ แกไ้ขเพิ6มเตมิโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
เรื6อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื6อนไขในการประกอบธุรกิจบรกิารการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๑ ข้อ ๓๖ แก้ไขเพิ6มเติมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง 
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื6อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 ๕๔๑

“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายความว่า 

(๑) ผูใ้ห้บรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ6งอย่างใด
หรอืผ่านทางเครอืข่ายตามบญัช ีค (๓) ที6เป็นผูอ้อกบตัร (Issuer) และผูใ้หบ้รกิารแก่ผูร้บับตัร 
(Acquirer) 

(๒) ผู้ให้บริการสวติช์ชิ6งในการชาํระเงินระบบหนึ6งระบบใดตามบญัชี ข (๓) 
หรือผู้ใหบ้รกิารสวติชช์ิ6งในการชาํระเงนิหลายระบบตามบญัช ีค (๔) 

(๓) ผูใ้หบ้รกิารหกับญัชตีามบญัช ีค (๑) 

(๔) ผูใ้หบ้รกิารชาํระดุลตามบญัช ีค (๒) 

“เครือข่ายบัตรเดบิต” หมายความว่า เครือข่ายการให้บริการการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่สมาชกิซึ6งเป็นผูอ้อกบตัรและผูใ้หบ้รกิารแก่ผูร้บับตัร โดยอย่างน้อย
ตอ้งทาํหน้าที6ใหบ้รกิาร ดงัต่อไปนี% 

(๑) บรกิารดา้นการตลาดภายใตช้ื6อทางธุรกจิของตน 

(๒) บรกิารสวติซช์ิ6งในการชาํระเงนิ 

(๓) บรกิารหกับญัช ี

“มาตรฐานชปิการด์กลาง” หมายความว่า มาตรฐานชปิการด์ที6 ธปท. ประกาศ
กาํหนด โดยไดห้ารอืกบัสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาต ิและสภาสถาบนั
การเงนิของรฐั เพื6อใชเ้ป็นมาตรฐานกลางในการออกบตัรเดบติของผูอ้อกบตัร 

 

ขอ้ ๓๗๓๒  ผูใ้หบ้รกิารที6เกี6ยวขอ้งกบับตัรเดบติที6ออกและใชจ้่ายภายในประเทศ 
ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวธิปีฏบิตัใินการใหบ้รกิาร ดงัต่อไปนี% 

(๑) ผูอ้อกบตัร 

(ก) ตอ้งใชม้าตรฐานชปิการด์กลาง 

(ข) ต้องออกบตัรใหใ้ชบ้รกิารเครอืข่ายบตัรเดบติในประเทศ เวน้แต่ผูอ้อกบตัร
ใชร้ะบบการรบัสง่ขอ้มลูภายในของตนเอง 

(ค) ในกรณีที6ออกบตัรเดบติที6ใชบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเดบติตั %งแต่สองรายขึ%นไป
ในบตัรเดบติเดยีวกนั (Multi-Brand) ต้องปฏบิตัใินเรื6องตราสญัลกัษณ์ที6ปรากฏบนบตัรเดบติ 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและคาํนึงถงึหลกัความเท่าเทยีมกนั 

                                                                                 

๓๒ ข้อ ๓๗ แก้ไขเพิ6มเติมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง 
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื6อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๔๒

(ง) ต้องให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี6ยวกับค่าใช้จ่ายของบัตรเดบิตแต่ละ
ประเภทแก่ผู้ใช้บรกิารอย่างเพียงพอ ชดัเจน และถูกต้อง เพื6อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เลอืกใชบ้รกิารไดอ้ย่างเหมาะสมตรงกบัวตัถุประสงคก์ารใชจ้่ายของตนเอง 

ในกรณีที6ผู้ออกบตัรจะออกบตัรเดบติที6ใช้บรกิารเครอืข่ายบตัรเดบติตั %งแต่
สองรายขึ%นไปในบตัรเดบติเดยีวกนั (Multi-Brand) การออกบตัรดงักล่าวจะใช้เครอืข่าย
บตัรเดบติรายใดมากกว่าหนึ6งรายกไ็ด ้แต่อย่างน้อยรายหนึ6งตอ้งเป็นเครอืขา่ยบตัรเดบติ
ในประเทศ 

(๒) ผูใ้หบ้รกิารแก่ผูร้บับตัร 

(ก) ต้องจดัให้มอุีปกรณ์และระบบที6สามารถรองรบับตัรเดบิตที6ใช้บรกิาร
เครอืขา่ยบตัรเดบติในประเทศ และใชม้าตรฐานชปิการด์กลาง 

(ข) ต้องไม่จาํกดัสทิธผิูป้ระกอบกจิการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารในการเลอืกใช้
เครอืขา่ยบตัรเดบติ 

(ค) ต้องให้ขอ้มูลค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบกจิการ
ขายสนิคา้ หรอืใหบ้รกิารในการใชบ้รกิารอย่างเพยีงพอ ชดัเจน และถูกตอ้ง 

(๓) ผู้ให้บรกิารสวติช์ชิ6งในการชําระเงนิ ผู้ให้บรกิารหกับญัช ีและผู้ให้บรกิาร
ชาํระดุล 

(ก) ต้องดําเนินการใหร้ะบบของตนรองรบัการใชบ้ตัรเดบติได้ทุกเครอืข่าย
บตัรเดบิตหรือจดัให้ระบบของตนสามารถเชื6อมโยงกบัระบบของผู้ให้บริการสวิตช์ชิ6ง
ในการชาํระเงิน ผู้ใหบ้รกิารหกับญัชแีละผูใ้หบ้รกิารชาํระดุลรายอื6นไดด้ว้ย 

(ข) ต้องดําเนินการให้ระบบของตนสามารถรองรบับตัรเดบิตที6ใช้บรกิาร
เครือข่ายบัตรเดบิตตั %งแต่สองรายขึ%นไปในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi-Brand) และต้อง 
ไม่ดําเนินการใด ๆ อนัเป็นการจํากดัสทิธใินการเลอืกเครอืข่ายบตัรเดบติของผู้ประกอบ
กจิการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

 

ขอ้ ๓๘๓๓  ในกรณีที6ออกบตัรเดบติที6ใชบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเดบติตั %งแต่สองราย
ขึ%นไปในบตัรเดบติเดยีวกนั (Multi-Brand) เมื6อผูป้ระกอบกจิการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร
เลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเดบติรายใดรายหนึ6งในการทาํธุรกรรมแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจะคดิ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื6นเพิ6มเตมิไดเ้ฉพาะเครอืขา่ยบตัรเดบติที6ใชเ้ท่านั %น 

 

                                                                                 

๓๓ ข้อ ๓๘ แก้ไขเพิ6มเติมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื6อง 
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื6อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 ๕๔๓

ขอ้ ๓๘/๑๓๔  ในการให้บรกิารที6เกี6ยวขอ้งกบับตัรเดบติที6ออกและมกีารใช้จ่าย
ภายในประเทศ ผูใ้หบ้รกิารตอ้งดาํเนินการเหล่านี%ภายในประเทศเท่านั %น 

(๑) การรบัส่งขอ้มลูการใชบ้ตัรเดบติระหว่างผูใ้หบ้รกิารแก่ผูร้บับตัร (Acquirer) 
และผูอ้อกบตัร (Issuer) 

(๒) การใหบ้รกิารสวติชช์ิ6งในการชาํระเงนิ (Transaction Switching) 

(๓) การใหบ้รกิารหกับญัช ี(Clearing) 

(๔) การใหบ้รกิารชาํระดุล (Settlement) 

 

ขอ้ ๓๘/๒๓๕  ในกรณีที6ผูใ้ห้บรกิารรายใดเหน็ว่ามคีวามจําเป็นและไม่สามารถ
ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื6อนไขที6กําหนดตามข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘  
และขอ้ ๓๘/๑ ได ้ใหข้ออนุญาตขยายระยะเวลาการปฏบิตัติามประกาศนี%เป็นการชั 6วคราว
จนกว่าเหตุจําเป็นจะหมดไป โดยชี%แจงเหตุผลและความจําเป็นต่อ ธปท. เป็นรายกรณี 
และให ้ธปท. มอีํานาจพจิารณาขยายระยะเวลาไดค้ราวละไม่เกนิ ๑๘๐ วนั นบัแต่ระยะเวลา
ที6กาํหนดสิ%นสดุ 

ให้ ธปท. พจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๔๕ วนัทําการ นับแต่วนัที6ได้รบัคําขอ
และเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

 

ขอ้ ๓๘/๓๓๖  ในกรณีที6ผู้ให้บรกิารประสงค์จะใช้บรกิารจากผู้ให้บรกิารรายอื6น
หรอืบุคคลอื6นด้านงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) ตามขอ้ ๓๘/๑ (๑) - (๔) 
ใหผู้ใ้หบ้รกิารยื6นขออนุญาตต่อ ธปท. พรอ้มชี%แจงเหตุผลและความจาํเป็น 

ให้ ธปท. พจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๔๕ วนัทําการ นับแต่วนัที6ได้รบัคําขอ
และเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

การยื6นขออนุญาตตามวรรคหนึ6งให้กระทําได้เฉพาะการใช้บรกิารจากผู้ให้บรกิาร
รายอื6นหรอืบุคคลอื6นดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) ในประเทศ เวน้แต่
เป็นการดาํเนินการตามขอ้ ๓๘/๑ (๑) ผูใ้หบ้รกิารอาจขออนุญาตใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิาร
รายอื6นหรอืบุคคลอื6นดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) ในต่างประเทศได ้

                                                                                 

๓๔ ขอ้ ๓๘/๑ เพิ6มโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ เรื6อง หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื6อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๕ ขอ้ ๓๘/๒ เพิ6มโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ เรื6อง หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื6อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๖ ขอ้ ๓๘/๓ เพิ6มโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ เรื6อง หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื6อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 ๕๔๔ 

ในกรณีที6ผูใ้ห้บรกิารตามขอ้ ๓๖ (๑) เป็นสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิและได้ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์การใช้บรกิารจากผู้ให้บรกิารรายอื6น
หรอืบุคคลอื6นดา้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ที6ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงินแล้ว ให้ถอืว่าไดร้บัอนุญาตตามวรรคหนึ6ง 

 

ขอ้ ๓๘/๔๓๗  ในระหว่างที6 ธปท. พจิารณาตามขอ้ ๓๘/๒ วรรคสอง และขอ้ ๓๘/๓ 
วรรคสอง ใหผู้ใ้หบ้รกิารยงัคงใหบ้รกิารต่อไปได ้จนกว่า ธปท. จะมคีาํสั 6งในเรื6องดงักล่าว 

 

หมวด ๔ 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ้ ๓๙  ผูใ้ห้บรกิารรายใดที6ไดร้บัอนุญาต ไดข้ึ%นทะเบยีน หรอืแจง้ให้ทราบไว้
อยู่ก่อนที6ประกาศฉบบันี%มผีลใชบ้งัคบั ใหป้ฏบิตัดิงันี% 

(๑) ผู้ให้บริการต้องดําเนินการเกี6ยวกับคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของ
กรรมการหรอืผูซ้ึ6งมอีาํนาจจดัการของนิตบิุคคลของผูใ้หบ้รกิาร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในประกาศฉบบันี%ภายใน ๑๘o วนั นบัจากวนัที6ประกาศมผีลใชบ้งัคบั 

(๒) ผู้ให้บรกิารต้องดําเนินการจดัทําบนัทกึบญัชเีงนิที6ได้รบัจากการประกอบ
ธุรกจิการรบัชาํระเงนิแยกไวต่้างหากจากบญัชเีงนิทุนหมนุเวยีนอื6นของผูใ้หบ้รกิารภายใน 
๑๘๐ วนั นบัจากวนัที6ประกาศมผีลใชบ้งัคบั 

(๓) ผู้ให้บริการต้องดําเนินการจัดให้มีระบบ กระบวนการหรือเครื6องมือ 
การลงทะเบียนหรอืวิธีการอื6นใดในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามที6กําหนดไว ้
ในประกาศฉบบันี%ภายใน ๑ ปี นบัจากวนัที6ประกาศมผีลใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๔๐๓๘  ประกาศนี%ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันที6ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที6 ๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อุตตม  สาวนายน 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

                                                                                 

๓๗ ขอ้ ๓๘/๔ เพิ6มโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ เรื6อง หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื6อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที6 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๘๔ ง/หน้า ๕/๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๔๕



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๔๖

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๔๗ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๔๘

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๔๙

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๕๐

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๕๑ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๕๒

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๕๓ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๕๔

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๕๕

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๕๖

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๕๗

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๕๘

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๕๙

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๖๐ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๖๑ 

 



 

 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๖๓ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื%อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื%อนไข
ในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที% ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓๙ 

 

ขอ้ ๓  ผูอ้อกบตัรจะต้องดําเนินการเปลี%ยนบตัรเดบติใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื%อนไขตามที%กาํหนดไวใ้นขอ้ ๓๗ ภายในวนัที% ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

บรรดาบตัรเดบิตดงักล่าวที%ได้ออกและใช้อยู่ก่อนวนัที%ประกาศนี>ใช้บงัคบั ให้
สามารถใชต่้อไปไดแ้ต่ไม่เกนิวนัที% ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

บัตรเดบิตที%ออกใหม่ตั >งแต่วันที%ประกาศนี> ใช้บังคับ จะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื%อนไขตามที%กาํหนดไวใ้นขอ้ ๓๗ 

 

ขอ้ ๔  ผู้ใหบ้รกิารตามประกาศนี>ที%ได้รบัอนุญาตหรอืไดข้ึ>นทะเบยีนไวอ้ยู่ก่อน
วนัที%ประกาศนี>ใชบ้งัคบั ใหส้ามารถใหบ้รกิารต่อไปได ้

สาํหรบักรณีผู้ออกบตัรและผู้ใหบ้รกิารแก่ผูร้บับตัรจะต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื%อนไขตามที%กาํหนดไวใ้นประกาศนี>ภายใน ๑๘๐ วนั นบัแต่
วนัที%ประกาศนี>ใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๕  ประกาศนี>ให้ใชบ้งัคบัตั >งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

                                                                                 

๓๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๑๗๗ ง/หน้า ๓๒/๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เรื%อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื%อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

เพื%อรกัษาความมั %นคงทางการเงนิและการพาณิชย ์ประโยชน์ในการเสรมิสรา้ง
ความน่าเชื%อถือและยอมรบัในระบบขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์และเพื%อป้องกนัความเสยีหาย
ต่อสาธารณชน ตลอดจนเพื%อเป็นการพฒันาประสทิธภิาพการให้บรกิารการชําระเงิน 
ทางอเิล็กทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิให้เหมาะสมกบัการแข่งขนัในปัจจุบนั 
สง่เสรมิใหผู้ใ้หบ้รกิารที%เป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิมคีวามน่าเชื%อถอืมากยิ%งขึ>น 

 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 
แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์
ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
จึงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื%อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ ใหผู้ใ้หบ้รกิารถอืปฏบิตัดิงันี> 

 

ขอ้ ๑  ในประกาศฉบบันี>เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื%น 

“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายความว่า สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิที%ใหบ้รกิารการชําระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามที%กําหนดไวใ้นบญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูล
ธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกอบดว้ยธุรกจิบรกิารที%ต้องแจง้ใหท้ราบก่อนใหบ้รกิาร (บญัช ีก) ธุรกจิบรกิารที%ต้อง
ขอขึ>นทะเบยีนก่อนใหบ้รกิาร (บญัช ีข) และธุรกจิบรกิารที%ต้องไดร้บัอนุญาตก่อนใหบ้รกิาร 
(บญัช ีค) 

“สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ” หมายความว่า สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิตามกฎหมาย
ว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

“ธุรกจิบรกิารที%ต้องแจง้ใหท้ราบก่อนให้บรกิาร” (บญัช ีก) ไดแ้ก่ การให้บรกิาร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ที%ใช้ซื>อสินค้าหรือรบับริการเฉพาะอย่างตามรายการที%กําหนดไว้
ล่วงหน้าจากผู้ขายสนิค้าหรอืให้บรกิารเพียงรายเดียว  ทั >งนี> เว้นแต่การให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที%ใช้จํากัดเพื%ออํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคโดยมิได้แสวงหากําไร 
จากการออกบตัร ตามที%ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ (e - Money บญัช ีก) 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๖๖

“ธุรกจิบรกิารที%ตอ้งขอขึ>นทะเบยีนก่อนใหบ้รกิาร” (บญัช ีข) ไดแ้ก่ 

(๑) การใหบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเครดติ (Credit Card Network) 

(๒) การใหบ้รกิารเครอืขา่ยอดีซี ี(EDC Network) 

(๓) การให้บริการสวิตช์ชิ%งในการชําระเงินระบบหนึ% งระบบใด (Transaction 
Switching บญัช ีข) 

(๔) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี%ใชซ้ื>อสนิคา้ และหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่าง
ตามรายการที%กําหนดไวล่้วงหน้าจากผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายราย ณ สถานที%ที%อยู่
ภายใตร้ะบบการจดัจาํหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั (e - Money บญัช ีข) 

“ธุรกจิบรกิารที%ตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนใหบ้รกิาร” (บญัช ีค) ไดแ้ก่ 

(๑) การใหบ้รกิารหกับญัช ี(Clearing) 

(๒) การใหบ้รกิารชาํระดุล (Settlement) 

(๓) การให้บรกิารชําระเงนิทางอเิล็กทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ%งอย่างใด
หรอืผ่านทางเครอืขา่ย 

(๔) การใหบ้รกิารสวติชช์ิ%งในการชาํระเงนิหลายระบบ (Transaction Switching 
บญัช ีค) 

(๕) การใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิแทน 

(๖) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี%ใชซ้ื>อสนิคา้ และหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่าง
ตามรายการที%กําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสนิคา้หรอืให้บรกิารหลายราย โดยไม่จํากดั
สถานที%และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจดัจําหน่ายและการให้บรกิารเดยีวกนั (e - Money 
บญัช ีค) 

“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

“ผูว้่าการ” หมายความว่า ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

“พนักงานเจ้าหน้าที%” หมายความว่า ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผู้ซึ%ง 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั >งให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๖๗

หมวด ๑ 

การแจง้ใหท้ราบ การขอขึ>นทะเบยีน และการขอรบัใบอนุญาต 

   
 

ขอ้ ๒  สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิที%ประสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข 
หรอืบญัช ีค ต้องยื%นแบบการแจ้งให้ทราบ แบบการขอขึ>นทะเบยีน หรอืแบบการขอรบั
ใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วแต่กรณี ตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี> 
หรือตามแบบที%คณะกรรมการจะแก้ไขเพิ%มเติม ต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที% 
ที%ผูว้่าการมอบหมาย 

กรณีที%สถาบันการเงินเฉพาะกิจประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการ
มากกว่าหนึ%งประเภทธุรกจิสามารถยื%นแบบการแจ้งให้ทราบ แบบการขอขึ>นทะเบียน 
หรอืแบบการขอรบัใบอนุญาต พรอ้มเอกสารหลกัฐานตามที%กาํหนดในคราวเดยีวกนัได ้

 

ขอ้ ๓  ผูใ้หบ้รกิารที%ประสงคจ์ะประกอบธุรกจิต่อไปเมื%อใบอนุญาตครบกําหนด 
ให้ยื%นคําขอต่ออายุใบอนุญาต พรอ้มเอกสารหลกัฐานตามแบบที%คณะกรรมการกําหนด 
ต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที%ที%ผู้ว่าการมอบหมายภายในระยะเวลา ๙๐ วัน  
แต่ไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั ก่อนวนัที%ใบอนุญาตเดมิสิ>นอายุ 

ในกรณีที%คณะกรรมการพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาต และสั %งให้ผู้ให้บริการ 
ต้องปฏิบัติการอย่างหนึ%งอย่างใดไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ>นอายุ พนักงานเจ้าหน้าที%
จะแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารรายนั >นทราบเพื%อถอืปฏบิตัต่ิอไป 

 

ขอ้ ๔  ในการพจิารณาออกใบอนุญาต ต้องดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๕ วนั
ทาํการนบัแต่วนัที%ไดแ้บบการขอรบัใบอนุญาตและเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

 

ขอ้ ๕  กรณีที%ใบรบัแจง้ ใบรบัขึ>นทะเบยีน หรอืใบอนุญาต สญูหาย ถูกทําลาย 
หรอืชาํรุดเสยีหายในสาระสาํคญั ใหผู้ใ้หบ้รกิารยื%นคาํขอรบัใบแทนพรอ้มเอกสารหลกัฐาน
ตามแบบแนบทา้ยประกาศฉบบันี>หรอืตามแบบที%คณะกรรมการจะแกไ้ขเพิ%มเตมิ ต่อผูว้่าการ
หรอืพนักงานเจ้าหน้าที%ที%ผู้ว่าการมอบหมายภายในกําหนด ๓๐ วนั นับตั >งแต่วนัที%รูถ้ึง
การสูญหาย การถูกทําลาย หรอืการชํารุดเสยีหาย แล้วแต่กรณี  ทั >งนี> เมื%อพนักงาน
เจา้หน้าที%ได้ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลกัฐานแลว้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที%ที%ผู้ว่าการมอบหมายออกใบแทนของใบรบัแจง้ ใบรบัขึ>นทะเบียน หรอืใบอนุญาต 
แลว้แต่กรณี 
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 ๕๖๘

หมวด ๒ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื%อนไขทั %วไปในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

ข้อ ๖  ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องประกอบธุรกิจ 
โดยปฏิบัติตามแผน นโยบาย มาตรการ และระบบต่าง ๆ ตามที%ได้ยื%นแจ้งให้ทราบ  
ขึ>นทะเบยีน หรอืไดร้บัอนุญาต แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๗  กรณีผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ไดม้กีารเปลี%ยนแปลง
การดําเนินงานไปจากเอกสารที%ได้ยื%นประกอบการแจ้งให้ทราบ การขึ>นทะเบียน หรือ 
การไดร้บัอนุญาต หรอืมกีารหยุดใหบ้รกิารชั %วคราว ใหผู้ใ้หบ้รกิารดาํเนินการ ดงัต่อไปนี> 

(๑) ผู้ให้บริการต้องแจ้ง ธปท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั ก่อนเริ%ม
ดาํเนินการ ในกรณีดงัต่อไปนี> 

(ก) ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค เปลี%ยนแปลงระบบ
สารสนเทศอย่างมีสาระสําคัญ หรือมีผลกระทบต่อการรักษาความมั %นคงปลอดภัย 
ของระบบใหบ้รกิาร ใหแ้จง้ ธปท. ทราบพรอ้มทั >งแสดงแผนภาพของระบบสารสนเทศ 

(ข) ผู้ให้บริการตามบญัชี ข และบัญชี ค เพิ%ม ยกเลกิ หรอืเปลี%ยนแปลง
รปูแบบของการใหบ้รกิารแตกต่างจากที%ไดข้ึ>นทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาตไว ้แลว้แต่กรณี 
ใหแ้จง้ ธปท. ทราบพรอ้มขอ้มลูรายละเอยีดของระบบสารสนเทศ (ถา้ม)ี 

(ค) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข และบญัช ีค หยุดใหบ้รกิารชั %วคราวอนัเกดิจาก
การเตรยีมการไวล่้วงหน้า เช่น การปิดปรบัปรุงระบบงาน การปิดปรบัปรุงพื>นที%สาํนกังาน 

(๒) กรณีผูใ้ห้บรกิารตามบญัช ีข และบญัช ีค หยุดให้บรกิารชั %วคราวซึ%งส่งผล
กระทบในวงกว้างอันเนื%องมาจากเหตุจําเป็นหรือมีพฤติการณ์พิเศษ ซึ%งไม่ได้มีการ
เตรยีมการไวล่้วงหน้า ใหแ้จง้ฝ่ายนโยบายระบบการชําระเงนิ ธปท. และแจง้ผูใ้ชบ้รกิาร
ทราบโดยทั %วกนัภายใน ๒๔ ชั %วโมง นบัแต่เวลาที%หยุดใหบ้รกิารชั %วคราว 

(๓) ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  
ก่อนเริ%มดําเนินการอย่างน้อย ๒ ช่องทาง โดยอาจแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือปิดประกาศไว ้
ในที%เปิดเผย ณ สถานที%ทําการหรอืจุดให้บรกิารของตัวแทนแต่ละแห่งที%ให้บรกิารกไ็ด ้ 
ในกรณีดงัต่อไปนี> 

(ก) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข และบญัช ีค เปลี%ยนแปลงชื%อนิตบิุคคล 
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 ๕๖๙

(ข) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข และบญัช ีค หยุดใหบ้รกิารชั %วคราวอนัเกดิจาก
การเตรยีมการไวล่้วงหน้า เช่น การปิดปรบัปรุงระบบงาน การปิดปรบัปรุงพื>นที%สาํนกังาน 

(ค) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ยา้ย หรอืปิดสาํนกังานสาขา 

 

ขอ้ ๘  ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ตอ้งกาํหนดนโยบายในการ
เกบ็รกัษาขอ้มูลของผูใ้ชบ้รกิาร การกําหนดชั >นความลบัในการเขา้ถงึขอ้มูล และการระบุ
ตวับุคคลที%มสีทิธเิขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวพร้อมทั >งจดัให้มรีะบบการจดัเกบ็ขอ้มูลที%ถูกต้อง
เชื%อถอืไดแ้ละป้องกนัผูท้ี%ไม่มหีน้าที%เกี%ยวขอ้งเขา้ถงึหรอืแกไ้ขขอ้มลูที%เกบ็รกัษา 

 

ขอ้ ๙  ผู้ให้บรกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ต้องรกัษาความลบัขอ้มูล
สว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลเหล่านั >นตลอดระยะเวลาการใชบ้รกิาร
และภายหลงัที%เลกิใชบ้รกิารแลว้เวน้แต่กรณีต่อไปนี> 

(๑) การเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือหรือวิธีการอื%นใดทาง
อเิลก็ทรอนิกสต์ามที%ผูใ้หบ้รกิารกาํหนดจากผูใ้ชบ้รกิาร 

(๒) การเปิดเผยเพื%อประโยชน์แก่การสอบสวน หรอืการพจิารณาคด ี

(๓) การเปิดเผยแก่ผูส้อบบญัชขีองผูใ้หบ้รกิาร 

(๔) การเปิดเผยเพื%อประโยชน์ในการปฏบิตัติามกฎหมาย 

(๕) การเปิดเผยเพื%อประโยชน์ในการกาํกบัดแูลระบบการชาํระเงนิของ ธปท. 
 

ขอ้ ๑๐  ผู้ใหบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ต้องมกีารกําหนดขอ้ตกลง
ในการให้บรกิารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และเปิดเผยให้ผู้ใช้บรกิารทราบอย่างชดัเจน  
ซึ%งอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) สทิธ ิหน้าที% และความรบัผดิของผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารทั >งในกรณีปกติ
และกรณีที%เกดิเหตุฉุกเฉิน 

(๒) หลกัเกณฑ ์เงื%อนไข และวธิปีฏบิตัใินการใหบ้รกิาร 

(๓) ความเสี%ยงทางการเงนิ (Financial Risk) ที%อาจเกิดขึ>นจากการใช้บรกิาร 
(ถา้ม)ี 

ทั >งนี>  ผู้ให้บริการมีหน้าที%ติดตามดูแลให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
เงื%อนไขที%กําหนดและกรณีที%มีการเปลี%ยนแปลงซึ%งทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์  
ผูใ้หบ้รกิารต้องแจง้ให้ผูใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า โดยประกาศไว ้ณ สถานที%ทําการทุกแห่ง 
หรอืดว้ยวธิกีารอื%นใดใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถทราบได ้
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 ๕๗๐

ขอ้ ๑๑  ผู้ใหบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ต้องดําเนินการเกี%ยวกบั
การเปิดเผยค่าธรรมเนียม ดงัต่อไปนี> 

(๑) เปิดเผยรายละเอียดของค่าธรรมเนียมที%จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ  
โดยประกาศไว้ ณ สถานที%ทําการทุกแห่ง หรอืด้วยวธิกีารอื%นใดให้ผู้ใช้บรกิารสามารถ
ทราบได้  ทั >งนี>  ในการกําหนดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการต้องกําหนดให้เป็นไปตาม 
กลไกตลาดเพื%อใหเ้กดิการแขง่ขนัและตอ้งคาํนึงถงึความเป็นธรรมต่อผูใ้ชบ้รกิารดว้ย 

(๒) เมื% อมีการเปลี%ยนแปลงค่าธรรมเนียม ผู้ ให้บริการจะต้องประกาศ
รายละเอียดไว้ ณ สถานที%ทําการทุกแห่ง โดยในกรณีที%มีการเปลี%ยนแปลงที%ทําให้
ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ ผู้ให้บริการต้องแจ้งด้วยวิธีการอื%นใด ให้ผู้ใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั ก่อนการเปลี%ยนแปลงจะมผีลใชบ้งัคบั 

(๓) จัดส่งประกาศค่าธรรมเนียมให้ ธปท. ทราบโดยเร็วในรูปเอกสาร
อเิลก็ทรอนิกสน์บัแต่วนัที%ออกประกาศครั >งแรกและทุก ๆ ครั >งที%มกีารเปลี%ยนแปลง 

 

ขอ้ ๑๒  ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ต้องดําเนินการเมื%อมกีาร
รอ้งเรยีนหรอืมขีอ้โตแ้ยง้จากผูใ้ชบ้รกิาร รวมทั >งกาํหนดกรอบเวลาเพื%อหาขอ้ยุตดิงันี> 

(๑) จัดให้มีช่องทางและวิธีการสําหรับการรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ 
โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มหีมายเลขโทรศพัท์และที%อยู่สํานักงานหรอืที%อยู่สาํหรบัติดต่อ
ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ี%สามารถตดิต่อได ้

(๒) กําหนดวิธีปฏิบัติเกี%ยวกับขั >นตอนและการดําเนินการเพื%อหาข้อยุต ิ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผู้ให้บรกิารต้องดําเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้า 
รวมทั >งชี>แจงขั >นตอนการดําเนินการพร้อมทั >งแจ้งกําหนดเวลาในการแก้ไขขอ้รอ้งเรยีน 
ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน ๗ วนั นบัจากวนัที%ไดร้บัแจง้การรอ้งเรยีน 

(๓) ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการดําเนินการให ้
ผูร้อ้งเรยีนทราบโดยเรว็ 

 

ข้อ ๑๓  ผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องจัดทํารายงาน 
ที%เกี%ยวข้องตามแบบและระยะเวลาที% ธปท. กําหนด และส่งให้ ธปท. ภายใน ๓๐ วนั  
นับจากวันสิ>นงวดที%กําหนดให้จัดทํารายงานนั >น โดยเริ%มตั >งแต่งวดระยะเวลาแรก 
ที%ผูใ้หบ้รกิารเริ%มประกอบธุรกจิ 

ทั >งนี> ผู้ใหบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ทุกประเภท อาจต้องจดัทํา
ขอ้มลูรายงานอื%นเพิ%มเตมิตามที% ธปท. กาํหนดดว้ย 
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 ๕๗๑

ขอ้ ๑๔  ผู้ให้บรกิารตามบญัช ีก บญัชี ข และบญัช ีค ต้องจดัให้มรีะบบงาน 
ที%สามารถตรวจสอบรายการยอ้นหลงัได ้

 

ข้อ ๑๕  กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ให้ผู้ให้บริการ 
รายอื%นหรอืบุคคลอื%น (Outsourcing) มาดําเนินการแทนในงานระบบสารสนเทศ รวมถึง
งานที%มผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี> 

(๑) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี%ยง รวมทั >งการคัดเลือก ติดตาม 
ประเมินผล และตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื%นหรือบุคคลอื%นอย่าง
เหมาะสม โดยประเมนิความเสี%ยงของการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารรายอื%นอย่างสมํ%าเสมอ 

(๒) จัดให้มีการทําสัญญาการใช้บริการซึ%งระบุสิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน  
ผู้ตรวจสอบภายนอกและ ธปท. ในการเข้าตรวจสอบการดําเนินงานและการควบคุม
ภายในของผูใ้หบ้รกิารรายอื%นหรอืบุคคลอื%นนั >นได ้

ทั >งนี> ผู้ให้บรกิารยงัคงมีความรบัผิดต่อผู้ใช้บรกิารในการให้บรกิารที%ต่อเนื%อง 
ปลอดภัย น่าเชื%อถือ และความเสยีหายใด ๆ ที%อาจเกิดขึ>น เสมือนกับการให้บริการ 
โดยผูใ้หบ้รกิารเอง 

 

ข้อ ๑๖  กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค แต่งตั >งตัวแทน 
(Agent) ใหด้าํเนินการแทนในการใหบ้รกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
ผูใ้หบ้รกิารตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี% ธปท. ประกาศกาํหนด 

ทั >งนี> ผู้ให้บรกิารยงัคงมีความรบัผิดต่อผู้ใช้บรกิารในการให้บรกิารที%ต่อเนื%อง 
ปลอดภัย น่าเชื%อถือ และความเสยีหายใด ๆ ที%อาจเกิดขึ>น เสมือนกับการให้บริการ 
โดยผูใ้หบ้รกิารเอง 

 

ขอ้ ๑๗  ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค ต้องจดัให้มกีารตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละหนึ%งครั >ง โดยให้เป็นไปตามแนวนโยบายและมาตรการ
การรกัษาความมั %นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศตามที% ธปท. กําหนด และจดัส่ง
สาํเนาผลการตรวจสอบให ้ธปท. ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัที%ทาํการตรวจสอบแลว้เสรจ็ 

 

ขอ้ ๑๘  ผู้ให้บรกิารตามบญัช ีก บญัช ีข และบญัช ีค หากมไิด้มกีารกําหนด
หลกัเกณฑไ์วเ้ป็นการเฉพาะภายใตก้ฎหมายที%เกี%ยวขอ้งกบัสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิแลว้ 
ใหถ้อืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี> 

(๑) การเปลี%ยนแปลงชื%อนิตบิุคคล ตามขอ้ ๗ (๓) (ก) 

(๒) การหยุดใหบ้รกิารชั %วคราว ตามขอ้ ๗ (๑) (ค) ขอ้ ๗ (๒) และขอ้ ๗ (๓) (ข) 
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 ๕๗๒

(๓) การจดัทําและจดัส่งรายงานที%เกี%ยวข้องตามแบบและระยะเวลาที% ธปท. 
กาํหนด ตามขอ้ ๑๓ 

(๔) การจดัให้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศและจดัส่งสําเนาผลการตรวจสอบ 
ตามขอ้ ๑๗ 

 

ข้อ ๑๙  ในกรณีมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษ ที%ทําให้ผู้ให้บริการ 
ไม่สามารถดําเนินการดังต่อไปนี>ได้ภายในระยะเวลาที%กําหนด ให้ผู้ให้บริการยื%นขอ
อนุญาตขยายระยะเวลาต่อ ธปท. พรอ้มชี>แจงเหตุผล ความจําเป็นและกําหนดเวลาที%จะ
ดาํเนินการแลว้เสรจ็ โดย ธปท. อาจจะพจิารณาขยายระยะเวลาหรอืไม่กไ็ด ้ ทั >งนี> ธปท. 
มอีาํนาจพจิารณาขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกนิ ๙๐ วนั นบัแต่ระยะเวลาที%กาํหนดสิ>นสดุ 

(๑) ยื%นขออนุญาตหรือแจ้งให้ ธปท. ทราบการเปลี%ยนแปลงการดําเนินงาน 
ตามขอ้ ๗ 

(๒) จดัสง่รายงานที%เกี%ยวขอ้งตามที% ธปท. กาํหนด ตามขอ้ ๑๓ 

(๓) จดัสง่สาํเนาผลตรวจสอบระบบสารสนเทศตามขอ้ ๑๗ 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษที%ทําให้ผู้ให้บริการไม่สามารถ
ใหบ้รกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ดต้ามปกตติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื%อนไข 
ที%กําหนดในประกาศคณะกรรมการหรอืประกาศของ ธปท. และอาจส่งผลกระทบในการ
ให้บรกิารอย่างต่อเนื%องหรอืต่อความน่าเชื%อถือของระบบการชําระเงนิ ให้ผู้ให้บริการ 
ยื%นขออนุญาตยกเวน้การปฏบิตัิตามหลกัเกณฑต่์อ ธปท. พรอ้มชี>แจงเหตุผล ความจําเป็น 
โดย ธปท. อาจจะพจิารณาอนุญาตหรอืไม่กไ็ด้  ทั >งนี> ธปท. มอีํานาจพจิารณาอนุญาต 
ไดไ้ม่เกนิ ๙๐ วนั 

ในการอนุญาตขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ%ง หรอือนุญาตยกเวน้ตามวรรคสอง 
ธปท. อาจกาํหนดเงื%อนไขใด ๆ ไวเ้ป็นรายกรณีดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีที%ผู้ให้บรกิารเหน็ว่าจะไม่สามารถปฏบิตัิได้ภายในระยะเวลาที%กําหนด
ตามวรรคหนึ%งหรอืวรรคสอง ให้ผู้ให้บรกิารยื%นขอขยายระยะเวลา พร้อมชี>แจงเหตุผล 
และความจาํเป็นต่อ ธปท. และให ้ธปท. เสนอต่อคณะกรรมการเพื%อพจิารณาต่อไป  ทั >งนี> 
คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาตหรอืไม่กไ็ด้ หรอือาจพจิารณาอนุญาตโดยกําหนด
เงื%อนไขใด ๆ ไว้เป็นรายกรณีด้วยก็ได้  ทั >งนี>  ธปท. และคณะกรรมการจะใช้เวลา 
ในการพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๕ วนัทาํการ นบัแต่วนัที%ไดร้บัคาํขอขยายระยะเวลา
และเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 
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 ๕๗๓

หมวด ๓ 

หลกัเกณฑเ์ฉพาะสาํหรบัธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ต่ละประเภท 

   
 

สว่นที% ๑ 

การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e - Money) 
   

 

ข้อ ๒๐  ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้อง
ใหบ้รกิารภายใตเ้งื%อนไขดงันี> 

(๑) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสต์้องบนัทกึมูลค่าเป็นเงนิสกุลบาท หรอืเงนิ
สกุลต่างประเทศ 

(๒) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข บญัช ีค ตอ้งกาํหนดมลูค่าสงูสดุของเงนิอเิลก็ทรอนิกส์
ที%สามารถใชไ้ด้ต่อบตัรหรอืบญัช ีโดยต้องพจิารณาตามความเหมาะสมของผู้ใช้บรกิาร
และตอ้งมกีารบรหิารความเสี%ยงที%ด ี

(๓) ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีข บญัช ีค ตอ้งจดัใหม้รีะบบ กระบวนการหรอืเครื%องมอื
การลงทะเบยีนหรอืวธิกีารอื%นใดในการใช้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์เพื%อดูแลผูใ้ช้บรกิาร
และจํากัดความเสียหายขั >นสูงของมูลค่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดกรณีบัตรสูญหาย 
หรอืถูกขโมย เมื%อผูใ้ชบ้รกิารรอ้งขอ โดยผูใ้หบ้รกิารตอ้งชี>แจงระเบยีบ หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงื%อนไขดงักล่าวใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 

(๔) การใหบ้รกิารตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการใหส้นิเชื%อ 

(๕) ผูใ้หบ้รกิารต้องเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละเงื%อนไขในการขอแลกคนืเป็นเงนิสด
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ และหากการขอแลกคนืเป็นเงนิสดเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื%อนไข
แล้ว ผู้ให้บริการตามบัญชี ค จะต้องจดัให้มีการคืนเงินภายใน ๑๕ วัน นับจากวนัที%
ผูใ้ชบ้รกิารไดด้าํเนินการขอแลกคนื 

(๖) ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีวิธีการที%ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลอื วนัหมดอายุและแจง้วธิกีารดงักล่าวใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

(๗) ผูใ้หบ้รกิารต้องจดัใหม้รีะบบงานที%สามารถป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารโอนเงนิ
ระหว่างกนัโดยไม่ผ่านระบบของผูใ้หบ้รกิาร 

(๘) ผู้ให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสบ์ญัช ีข และบญัช ีค ต้องจดัทําบญัชเีงนิรบั
ล่วงหน้าที%ได้รบัจากผู้ใช้บรกิารแยกไว้ต่างหากจากบญัชีอื%นของผู้ให้บรกิาร และแยก
แสดงไว้ในงบการเงนิต่างหากให้ชดัเจนหรอืแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ใหช้ดัเจนกไ็ด ้
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 ๕๗๔ 

สว่นที% ๒ 

การใหบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเครดติ (Credit Card Network) 
การใหบ้รกิารเครอืขา่ยอดีซี ี(EDC Network) และ 

การใหบ้รกิารสวติชช์ิ%งในการชาํระเงนิ (Transaction Switching) 
   

 

ข้อ ๒๑  ผู้ ให้บริการเครือข่ ายบัตรเครดิต  ผู้ ให้บริการเครือข่ายอีดีซ ี 
และผู้ให้บริการสวิตช์ชิ%งในการชําระเงินระบบหนึ%งระบบใดหรือผู้ให้บริการสวิตช์ชิ%ง 
ในการชําระเงนิหลายระบบต้องกําหนดวตัถุประสงค ์หลกัเกณฑ ์เงื%อนไข และวธิปีฏบิตัิ
ในการเข้าร่วมและการออกจากระบบของผู้ใช้บริการ (Access and Exit Criteria)  
ไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเปิดเผยให้ผู้ใชบ้รกิารทราบโดยทั %วถงึ เพื%อให้
มั %นใจว่าการรบัผูใ้ชบ้รกิารรายใหม่เพิ%มเตมิ จะไม่ก่อใหเ้กดิความเสี%ยงและผลกระทบต่อ
การใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารรายเดมิ 

 

สว่นที% ๓ 

การใหบ้รกิารหกับญัช ี(Clearing) 

   
 

ขอ้ ๒๒  ใหนํ้าความในขอ้ ๒๑ มาใชบ้งัคบักบัผูใ้หบ้รกิารหกับญัชดีว้ย 

 

ขอ้ ๒๓  ผู้ให้บรกิารหกับญัชีต้องจดัให้มมีาตรการจดัการความเสี%ยง เพื%อให้การ
ชําระดุลระหว่างผู้ใช้บรกิารสําเรจ็ลุล่วง โดยมกีารชําระเงนิตามภาระผูกพนัภายในเวลา 
ที%กําหนด รวมทั >งวิธีปฏิบัติที%เหมาะสมเพื%อรองรับกรณีที%ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ%ง 
ไม่สามารถชําระดุลได้ และต้องเปิดเผยให้ผู้ใช้บรกิารทราบโดยทั %วถึง รวมทั >งมีหน้าที% 
ตอ้งตดิตามดแูลใหผู้ใ้ชบ้รกิารปฏบิตัติามมาตรการและวธิปีฏบิตัดิงักล่าวดว้ย 

ทั >งนี> ในกรณีที%มกีารเปลี%ยนแปลงมาตรการจดัการความเสี%ยง ผูใ้หบ้รกิารหกับญัชี
ต้องแจง้ให้ผูใ้ช้บรกิารทราบล่วงหน้า และแจง้ ธปท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั 
ก่อนเริ%มดาํเนินการ 

 

ขอ้ ๒๔  ผูใ้หบ้รกิารหกับญัชตีอ้งแจง้ให ้ธปท. ทราบดว้ยวาจาหรอืโดยวธิอีื%นใด
โดยทนัทเีมื%อมเีหตุดงันี> 

(๑) กรณีที%ผู้ใช้บรกิารรายใดรายหนึ%งไม่สามารถชําระดุลได้ด้วยวิธกีารปกต ิ
และตามเวลาที%กําหนด เช่น มเีงนิไม่เพยีงพอสาํหรบัการชําระดุล โดยต้องใช้มาตรการ
จดัการความเสี%ยงและวธิปีฏบิตัทิี%กาํหนดเพื%อใหก้ระบวนการชาํระดุลสาํเรจ็ลุล่วง 
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(๒) กรณีที%ระบบของผู้ให้บริการขดัข้อง ทําให้ไม่สามารถคํานวณยอดเงิน 
แสดงความเป็นเจ้าหนี>หรือลูกหนี>ของผู้ใช้บรกิาร หรอืไม่สามารถส่งขอ้มูลดงักล่าวไป 
เพื%อทาํการชาํระดุลระหว่างเจา้หนี>และลกูหนี>ไดด้ว้ยวธิกีารปกตแิละตามเวลาที%กาํหนด 

ทั >งนี> ผูใ้หบ้รกิารหกับญัชตีอ้งจดัส่งรายงานปัญหากรณีเกดิเหตุขดัขอ้งตามแบบ
ที% ธปท. กาํหนดให ้ธปท. ภายในวนัทาํการถดัจากวนัเกดิเหตุ 

 

ขอ้ ๒๕  ในกรณีที%ผู้ให้บรกิารหกับญัชมีกีารระงบัการให้บรกิารกบัผู้ใช้บรกิาร
รายใดรายหนึ%งเป็นการชั %วคราว ผูใ้หบ้รกิารต้องแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารรายอื%นทราบโดยทนัท ี
และในกรณีที%มกีารยกเลกิการใหบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารรายใดรายหนึ%ง ใหแ้จง้ผูใ้ชบ้รกิาร
รายอื%นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั 

ทั >งนี> ผู้ให้บรกิารหกับญัชีต้องแจ้ง ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วนั นับจากวนัที% 
มกีารระงบัหรอืยกเลกิการใหบ้รกิาร แลว้แต่กรณี 

 

สว่นที% ๔ 

การใหบ้รกิารชาํระดุล (Settlement) 
   

 

ขอ้ ๒๖  ใหนํ้าความในขอ้ ๒๑ มาใชบ้งัคบักบัผูใ้หบ้รกิารชาํระดุลดว้ย 

 

ขอ้ ๒๗  ผูใ้หบ้รกิารชาํระดุลตอ้งจดัใหม้วีธิกีารชาํระดุลเพื%อปรบัฐานะความเป็น
เจ้าหนี>หรอืลูกหนี>ของผู้ใช้บรกิารที%เหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสี%ยงจากการชําระดุล 
(Settlement Risk) ที%อาจทําให้ไม่สามารถชําระดุลได้สําเรจ็ลุล่วงและส่งผลกระทบต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารรายอื%น 

 

ขอ้ ๒๘  ในกรณีที%ผูใ้หบ้รกิารชาํระดุลไม่สามารถดาํเนินการปรบัฐานะความเป็น
เจา้หนี>หรอืลกูหนี>ของผูใ้ชบ้รกิารไดด้ว้ยวธิกีารปกตแิละตามเวลาที%กาํหนด ใหผู้ใ้หบ้รกิาร
ชําระดุลแจง้ให้ ธปท. ทราบด้วยวาจาหรอืโดยวธิอีื%นใดโดยทนัท ีและต้องจดัส่งรายงาน
ปัญหากรณีเกดิเหตุขดัขอ้งตามแบบที% ธปท. กาํหนด ภายในวนัทาํการถดัจากวนัเกดิเหตุ 

 

ขอ้ ๒๙  ในกรณีที%ผู้ให้บรกิารชําระดุลมกีารระงบัการให้บรกิารกบัผู้ใช้บรกิาร
รายใดรายหนึ%งเป็นการชั %วคราว ผูใ้หบ้รกิารต้องแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารรายอื%นทราบโดยทนัท ี
และในกรณีที%มกีารยกเลกิการใหบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารรายใดรายหนึ%ง ใหแ้จง้ผูใ้ชบ้รกิาร
รายอื%นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๕๗๖

ทั >งนี> ผูใ้หบ้รกิารชาํระดุลตอ้งแจง้ ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วนั นบัจากวนัที%มกีาร
ระงบัหรอืยกเลกิการใหบ้รกิาร แลว้แต่กรณี 

 

สว่นที% ๕ 

การใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิแทน 

   
 

ขอ้ ๓๐  ผู้ให้บรกิารรบัชําระเงนิแทนต้องออกขอ้กําหนดและให้บรกิารภายใต้
เงื%อนไขดงันี> 

(๑) กําหนดหน้าที%และความรบัผดิของผู้ให้บรกิารที%มต่ีอเจา้หนี>ซึ%งผู้ให้บรกิาร 
รบัชําระเงนิแทนและผูใ้ช้บรกิาร รวมถงึหน้าที%และความรบัผดิของตวัแทนที%ผู้ใหบ้รกิาร
แต่งตั >งดว้ย 

(๒) กาํหนดวธิปีฏบิตัใินการสง่ขอ้มลูรายการรบัชาํระเงนิใหแ้ก่เจา้หนี> 
 

สว่นที% ๖ 

การใหบ้รกิารที%เกี%ยวขอ้งกบับตัรเดบติที%ออกและมกีารใชจ้่ายภายในประเทศ 

   
 

ขอ้ ๓๑  ในสว่นนี> 
“ผูอ้อกบตัร” (Issuer) หมายความว่า สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิที%ตกลงและยนิยอม

ออกบตัรเดบติใหแ้ก่บุคคลที%ผกูพนัตนตามสญัญาบตัรเดบติ 

“ผู้ให้บริการแก่ผู้รบับัตร” (Acquirer) หมายความว่า ผู้ที%ทําหน้าที%ให้บริการ
รบัสง่ขอ้มูลการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ากบตัรเดบติไปยงัผูอ้อกบตัรและจะจ่ายเงนิ
ค่าสนิคา้หรอืค่าบรกิารใหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารซึ%งมสีญัญาระหว่างกนั
ว่าจะรบัชาํระราคาสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยบตัรเดบติตามเงื%อนไขที%ตกลงกนั 

“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายความว่า 

(๑) ผูใ้ห้บรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ%งอย่างใด 
หรือผ่านทางเครือข่ายตามบัญชี ค (๓) ที%เป็นผู้ออกบัตร (Issuer) และผู้ให้บริการ 
แก่ผูร้บับตัร (Acquirer) 

(๒) ผู้ให้บรกิารสวิตช์ชิ%งในการชําระเงินระบบหนึ%งระบบใดตามบัญชี ข (๓) 
หรอืผูใ้หบ้รกิารสวติชช์ิ%งในการชาํระเงนิหลายระบบตามบญัช ีค (๔) 

(๓) ผูใ้หบ้รกิารหกับญัชตีามบญัช ีค (๑) 

(๔) ผูใ้หบ้รกิารชาํระดุลตามบญัช ีค (๒) 
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“เครอืข่ายบตัรเดบติ” หมายความว่า เครอืข่ายการให้บรกิารการชําระเงนิทาง
อเิล็กทรอนิกสแ์ก่สมาชิกซึ%งเป็นผู้ออกบตัรและผู้ให้บรกิารแก่ผู้รบับตัร โดยอย่างน้อย 
ตอ้งทาํหน้าที%ใหบ้รกิาร ดงัต่อไปนี> 

(๑) บรกิารดา้นการตลาดภายใตช้ื%อทางธุรกจิของตน 

(๒) บรกิารสวติซช์ิ%งในการชาํระเงนิ 

(๓) บรกิารหกับญัช ี

“มาตรฐานชปิการด์กลาง” หมายความว่า มาตรฐานชปิการด์ที% ธปท. ประกาศ
กาํหนด โดยไดห้ารอืกบัสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาต ิและสภาสถาบนั
การเงนิของรฐั เพื%อใชเ้ป็นมาตรฐานกลางในการออกบตัรเดบติของผูอ้อกบตัร 

 

ขอ้ ๓๒  ผูใ้ห้บรกิารที%เกี%ยวขอ้งกบับตัรเดบติที%ออกและใชจ้่ายภายในประเทศ 
ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไข และวธิปีฏบิตัใินการใหบ้รกิาร ดงัต่อไปนี> 

(๑) ผูอ้อกบตัร 

(ก) ตอ้งใชม้าตรฐานชปิการด์กลาง 

(ข) ต้องออกบัตรให้ใช้บริการเครือข่ายบัตรเดบิตในประเทศ เว้นแต่ 
ผูอ้อกบตัรใชร้ะบบการรบัสง่ขอ้มลูภายในของตนเอง 

(ค) ในกรณีที%ออกบตัรเดบติที%ใชบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเดบติตั >งแต่สองรายขึ>นไป
ในบตัรเดบิตเดยีวกนั (Multi - Brand) ต้องปฏิบตัิในเรื%องตราสญัลกัษณ์ที%ปรากฏบน
บตัรเดบิต ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและคาํนึงถงึหลกัความเท่าเทยีมกนั 

(ง) ต้องให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี%ยวกับค่าใช้จ่ายของบัตรเดบิตแต่ละ
ประเภทแก่ผู้ใช้บรกิารอย่างเพียงพอ ชดัเจน และถูกต้อง เพื%อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เลอืกใชบ้รกิารไดอ้ย่างเหมาะสมตรงกบัวตัถุประสงคก์ารใชจ้่ายของตนเอง 

ในกรณีที%ผู้ออกบตัรจะออกบตัรเดบติที%ใช้บรกิารเครอืข่ายบตัรเดบติตั >งแต่
สองรายขึ>นไปในบตัรเดบติเดยีวกนั (Multi - Brand) การออกบตัรดงักล่าวจะใชเ้ครอืขา่ย
บตัรเดบติรายใดมากกว่าหนึ%งรายกไ็ด ้แต่อย่างน้อยรายหนึ%งตอ้งเป็นเครอืขา่ยบตัรเดบติ
ในประเทศ 

(๒) ผูใ้หบ้รกิารแก่ผูร้บับตัร 

(ก) ต้องจดัให้มอุีปกรณ์และระบบที%สามารถรองรบับตัรเดบิตที%ใช้บรกิาร
เครอืขา่ยบตัรเดบติในประเทศ และใชม้าตรฐานชปิการด์กลาง 

(ข) ต้องไม่จํากัดสิทธิผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในการ
เลอืกใชเ้ครอืขา่ยบตัรเดบติ 
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(ค) ต้องให้ขอ้มูลค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบกจิการ
ขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารในการใชบ้รกิารอย่างเพยีงพอ ชดัเจน และถูกตอ้ง 

(๓) ผู้ให้บรกิารสวติช์ชิ%งในการชําระเงนิ ผู้ให้บรกิารหกับญัช ีและผู้ให้บรกิาร
ชาํระดุล 

(ก) ต้องดําเนินการใหร้ะบบของตนรองรบัการใชบ้ตัรเดบติได้ทุกเครอืข่าย
บตัรเดบิตหรือจดัให้ระบบของตนสามารถเชื%อมโยงกบัระบบของผู้ให้บริการสวิตช์ชิ%ง
ในการชาํระเงิน ผู้ใหบ้รกิารหกับญัชแีละผูใ้หบ้รกิารชาํระดุลรายอื%นไดด้ว้ย 

(ข) ต้องดําเนินการให้ระบบของตนสามารถรองรบับตัรเดบิตที%ใช้บรกิาร
เครือข่ายบัตรเดบิตตั >งแต่สองรายขึ>นไปในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi - Brand) และต้อง 
ไม่ดําเนินการใด ๆ อนัเป็นการจํากดัสทิธใินการเลอืกเครอืข่ายบตัรเดบติของผูป้ระกอบ
กจิการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

 

ขอ้ ๓๓  ในกรณีที%ออกบตัรเดบติที%ใช้บรกิารเครอืข่ายบตัรเดบติตั >งแต่สองราย
ขึ>นไปในบตัรเดบติเดยีวกนั (Multi - Brand) เมื%อผู้ประกอบกจิการขายสนิค้าหรอืให้บรกิาร
เลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเดบติรายใดรายหนึ%งในการทาํธุรกรรมแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจะคดิ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื%นเพิ%มเตมิไดเ้ฉพาะเครอืขา่ยบตัรเดบติที%ใชเ้ท่านั >น 

 

ขอ้ ๓๔  ผูอ้อกบตัรจะต้องดําเนินการเปลี%ยนบตัรเดบติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื%อนไขตามที%กาํหนดไวใ้นขอ้ ๓๒ ภายในวนัที% ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

บรรดาบัตรเดบิตดังกล่าวที%ได้ออกและใช้อยู่ ก่อนวันที%ประกาศนี>ใช้บังคับ  
ใหส้ามารถใชต่้อไปได ้แต่ไม่เกนิวนัที% ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

บตัรเดบติที%ออกใหม่ตั >งแต่วนัที%ประกาศนี>ใชบ้งัคบั จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื%อนไขตามที%กาํหนดไวใ้นขอ้ ๓๒ 

 

ข้อ ๓๕  ในการให้บริการที%เกี%ยวข้องกับบัตรเดบิตที%ออกและมีการใช้จ่าย
ภายในประเทศ ผูใ้หบ้รกิารตอ้งดาํเนินการเหล่านี>ภายในประเทศเท่านั >น 

(๑) การรบัส่งขอ้มลูการใชบ้ตัรเดบติระหว่างผูใ้หบ้รกิารแก่ผูร้บับตัร (Acquirer) 
และผูอ้อกบตัร (Issuer) 

(๒) การใหบ้รกิารสวติชช์ิ%งในการชาํระเงนิ (Transaction Switching) 

(๓) การใหบ้รกิารหกับญัช ี(Clearing) 

(๔) การใหบ้รกิารชาํระดุล (Settlement) 
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 ๕๗๙ 

ข้อ ๓๖  ในกรณีที%ผู้ให้บริการรายใดเห็นว่ามีความจําเป็นและไม่สามารถ
ดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื%อนไขที%กําหนดตามขอ้ ๓๒ ขอ้ ๓๓ 
และขอ้ ๓๕ ได ้ใหข้ออนุญาตขยายระยะเวลาการปฏบิตัติามประกาศนี>เป็นการชั %วคราว
จนกว่าเหตุจาํเป็นจะหมดไป โดยชี>แจงเหตุผลและความจาํเป็นต่อ ธปท. เป็นรายกรณี 
และให้ ธปท. มีอํานาจพิจารณาขยายระยะเวลาได้คราวละไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่
ระยะเวลาที%กาํหนดสิ>นสดุ 

ให้ ธปท. พจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๔๕ วนัทําการ นับแต่วนัที%ได้รบัคําขอ
และเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

 

ข้อ ๓๗  ในกรณีที%ผู้ให้บริการประสงค์จะใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื%น 
หรอืบุคคลอื%นด้านงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) ตามข้อ ๓๕ (๑) - (๔)  
ใหผู้ใ้หบ้รกิารยื%นขออนุญาตต่อ ธปท. พรอ้มชี>แจงเหตุผลและความจาํเป็น 

ให้ ธปท. พจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๔๕ วนัทําการ นับแต่วนัที%ได้รบัคําขอ
และเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

การยื%นขออนุญาตตามวรรคหนึ%งให้กระทําไดเ้ฉพาะการใชบ้รกิารจากผูใ้ห้บรกิาร
รายอื%นหรอืบุคคลอื%นดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) ในประเทศ เวน้แต่
เป็นการดําเนินการตามขอ้ ๓๕ (๑) ผูใ้ห้บรกิารอาจขออนุญาตใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิาร
รายอื%นหรอืบุคคลอื%นดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) ในต่างประเทศได ้

 

ขอ้ ๓๘  ในระหว่างที% ธปท. พจิารณาตามขอ้ ๓๖ วรรคสอง และขอ้ ๓๗ วรรคสอง 
ใหผู้ใ้หบ้รกิารยงัคงใหบ้รกิารต่อไปได ้จนกว่า ธปท. จะมคีาํสั %งในเรื%องดงักล่าว 

 

หมวด ๔ 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ข้อ ๓๙  สถาบันการเงินเฉพาะกิจที%ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ก่อนวนัที%ประกาศนี>ใชบ้งัคบั ใหป้ฏบิตัดิงันี> 

(๑) กรณีให้บรกิารตามบญัชี ก บญัชี ข และบญัช ีค ที%ให้ผู้ให้บรกิารรายอื%น 
หรอืบุคคลอื%น (Outsourcing) มาดําเนินการแทนในงานระบบสารสนเทศ รวมถึงงานที%มี
ผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อธุรกจิใหส้ามารถดําเนินการต่อไปได ้แต่จะต้องดาํเนินการ
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื%อนไขตามที%กําหนดไวใ้นประกาศนี>ภายใน ๑ ปี 
นบัจากวนัที%ประกาศนี>ใชบ้งัคบั 
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 ๕๘๐ 

(๒) กรณีให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสต์ามบญัช ีข และบญัช ีค ต้องดําเนินการ
จดัใหม้รีะบบกระบวนการหรอืเครื%องมอืการลงทะเบยีนหรอืวธิกีารอื%นใดในการใชบ้รกิาร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามที%กําหนดไว้ในประกาศนี>ภายใน ๑ ปี นับจากวนัที%ประกาศนี> 
ใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๔๐  สถาบันการเงินเฉพาะกิจที%ให้บริการเกี%ยวข้องกับบัตรเดบิตที%ออก 
และมีการใช้จ่ายภายในประเทศที%ดําเนินการอยู่ก่อนที%ประกาศนี>ใช้บงัคบั ให้สามารถ
ให้บรกิารต่อไปได้ แต่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื%อนไข
ตามที%กาํหนดไวใ้นประกาศฉบบันี> ดงัต่อไปนี> 

(๑) กรณีผูอ้อกบตัรและผูใ้หบ้รกิารแก่ผูร้บับตัร จะตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื%อนไขตามที%กําหนดไว้ตามขอ้ ๓๒ ในประกาศนี>ภายใน ๑๘๐ วนั 
นบัแต่วนัที%ประกาศนี>ใชบ้งัคบั 

(๒) กรณีเป็นผูใ้หบ้รกิารตามขอ้ ๓๕ และกรณีที%ผูใ้หบ้รกิารประสงคจ์ะใชบ้รกิาร
จากผูใ้หบ้รกิารรายอื%นหรอืบุคคลอื%นตามขอ้ ๓๖ ผูใ้หบ้รกิารตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื%อนไขตามที%กําหนดไว้ในประกาศนี>ภายใน ๑ ปี นับแต่วนัที%
ประกาศนี>ใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๔๑๔๐  ประกาศนี>ให้ใช้บังคับนับแต่วันที%ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที% ๒๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อุตตม  สาวนายน 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื%อสาร 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

                                                                                 

๔๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๑๘๙ ง/หน้า ๙/๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที% สนช. ๑/๒๕๕๙ 

เรื%อง มาตรฐานชปิการด์กลางสาํหรบับตัรเดบติที%ออกและมกีารใชจ้่ายภายในประเทศ 

   
 

๑.  เหตุผลในการออกประกาศ 

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ออกประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื%อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื%อนไขในการประกอบธุรกิจ
บรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที% ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื%อยกระดบัความปลอดภยั
ในการให้บรกิารการชําระเงนิทางอเิล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสร้างความเชื%อมั %นต่อระบบ
การเงนิและระบบการชาํระเงนิของประเทศ จงึกาํหนดใหบ้ตัรเดบติที%ออกและมกีารใชจ้า่ย
ภายในประเทศต้องใช้มาตรฐานชิปการ์ดกลาง เพื%อให้มีความปลอดภัยเทียบเท่า
มาตรฐานสากล และเสริมสร้างความเชื%อมั %นในการทําธุรกรรมการชําระเงินทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์อนัเป็นการสนบัสนุนแผนยุทธศาสตร ์National e – Payment ของรฐับาล 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้หารือกับสมาคมธนาคารไทย สมาคม
ธนาคารนานาชาติ และสภาสถาบันการเงินของรัฐแล้ว จึงเห็นควรประกาศกําหนด
มาตรฐานชปิการ์ดกลางสาํหรบับตัรเดบติที%ออกและมกีารใช้จ่ายภายในประเทศ โดยมี
หลกัการว่ามาตรฐานชปิการด์กลางดงักล่าว ตอ้งเป็นมาตรฐานชปิการด์สาํหรบับตัรเดบติ
ที%ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศที%ได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที%ยอมรับ 
และเหมาะสมกบัธุรกิจการชําระเงนิของไทย สนับสนุนการทําธุรกรรมด้วยบตัรเดบิต 
ให้มีความมั %นคงปลอดภัย น่าเชื%อถือ และรองรบัการให้บริการที%ข้ามเครือข่ายกันได ้
(Interoperability) อนัจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการชําระเงนิของประเทศและเศรษฐกิจ
โดยรวม และการประกาศกําหนดมาตรฐานชิปการ์ดกลางนี>  จะไม่เป็นการกีดกัน 
หรอืสรา้งอุปสรรคในการแขง่ขนัหรอืมขีอ้จาํกดัในการประกอบธุรกจิ 

 

๒.  อาํนาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓๖ แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื%อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิาร 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๕๙ ซึ% งแก้ไขเพิ%ม เติม โดยประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื%อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื%อนไขในการ
ประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที% ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 ๕๙๕

๓.  ขอบเขตการบงัคบัใช ้

ประกาศฉบับนี> ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๔.  เนื>อหา 

๔.๑ เพื%อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการออกบัตรเดบิตของผู้ออกบัตร ธปท.  
จงึกําหนดใหม้าตรฐานไทยชปิการด์ เป็นมาตรฐานชปิการด์กลางสาํหรบับตัรเดบติที%ออก
และมกีารใช้จ่ายภายในประเทศ  ทั >งนี> การกําหนดมาตรฐานดงักล่าวได้ผ่านการหารอื 
กบัสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาต ิและสภาสถาบนัการเงนิของรฐัแลว้ 

๔.๒ เพื%อให้มาตรฐานชปิการด์กลางสําหรบับตัรเดบติที%ออกและมกีารใช้จ่าย
ภายในประเทศเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที%ยอมรับและเหมาะสมกับธุรกิจ 
การชําระเงนิของไทย ธปท. อาจกําหนดเพิ%มเติม แก้ไข หรือเปลี%ยนแปลงเงื%อนไขได้
ตามที%เหน็สมควร 

 

๕.  วนัเริ%มตน้บงัคบัใช ้

ประกาศนี>ใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัที%ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป๔๑ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที% ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วริไท  สนัตปิระภพ 

ผูว้่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                                                                 

๔๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๑๓ ง/หน้า ๒๙/๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
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 ๕๙๖

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที% สนส. ๓/๒๕๕๙ 

เรื%อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื%อนไขว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิาร 

การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

๑.  เหตุผลในการออกประกาศ 

เพื%อประโยชน์ในการควบคุมดแูลการประกอบธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารการชาํระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ห้เกดิความมั %นคงทางการเงนิและการพาณิชย์ เกดิความน่าเชื%อถือ
และยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
สาธารณชน 

 

๒.  อาํนาจตามกฎหมาย 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
และข้อ ๑๗ และข้อ ๒๓ แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื%อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื%อนไขในการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 

๓.  ประกาศที%ยกเลกิ 

ใหย้กเลกิประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที% สรข. ๒/๒๕๕๒ เรื%อง หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงื%อนไข ว่าดว้ยการควบคุมดูแลธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์
ลงวนัที% ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

๔.  ขอบเขตการบงัคบัใช ้

ประกาศฉบับนี> ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๕.  เนื>อหา 

๕.๑ ในประกาศฉบบันี> 
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทาง

อเิล็กทรอนิกส์ตามที%กําหนดไว้ในบญัชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
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 ๕๙๗ 

ธุรกิจบรกิารการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วยธุรกิจบริการ 
ที%ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ (บัญชี ก) ธุรกิจบริการที%ต้องขอขึ>นทะเบียน 
ก่อนใหบ้รกิาร (บญัช ีข) และธุรกจิบรกิารที%ตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนใหบ้รกิาร (บญัช ีค) 

“ธุรกจิบรกิารที%ต้องแจง้ใหท้ราบก่อนให้บรกิาร” (บญัช ีก) ไดแ้ก่ การให้บรกิาร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ที%ใช้ซื>อสินค้าหรือรบับริการเฉพาะอย่างตามรายการที%กําหนดไว้
ล่วงหน้า จากผู้ขายสนิค้าหรอืให้บรกิารเพียงรายเดยีว  ทั >งนี> เว้นแต่การให้บรกิารเงนิ
อิเล็กทรอนิกส์ที%ใช้จํากัดเพื%ออํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคโดยมิได้แสวงหากําไร 
จากการออกบตัร ตามที%ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Money บญัช ีก) 

“ธุรกจิบรกิารที%ตอ้งขอขึ>นทะเบยีนก่อนใหบ้รกิาร” (บญัช ีข) ไดแ้ก่ 

(๑) การใหบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเครดติ (Credit Card Network) 

(๒) การใหบ้รกิารเครอืขา่ยอดีซี ี(EDC Network) 

(๓) การให้บริการสวิตช์ชิ%งในการชําระเงินระบบหนึ%งระบบใด (Transaction 
Switching บญัช ีข) 

(๔) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี%ใชซ้ื>อสนิคา้และหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่าง
ตามรายการที%กําหนดไวล่้วงหน้าจากผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายราย ณ สถานที%ที%อยู่
ภายใตร้ะบบการจดัจาํหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั (e-Money บญัช ีข) 

“ธุรกจิบรกิารที%ตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนใหบ้รกิาร” (บญัช ีค) ไดแ้ก่ 

(๑) การใหบ้รกิารหกับญัช ี(Clearing) 

(๒) การใหบ้รกิารชาํระดุล (Settlement) 

(๓) การให้บรกิารชําระเงนิทางอเิล็กทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ%งอย่างใด
หรอืผ่านทางเครอืขา่ย 

(๔) การใหบ้รกิารสวติชช์ิ%งในการชาํระเงนิหลายระบบ (Transaction Switching 
บญัช ีค) 

(๕) การใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิแทน 

(๖) การให้บรกิารเงนิอิเล็กทรอนิกส์ที%ใช้ซื>อสนิค้า และหรือรบับรกิารเฉพาะ
อย่างตามรายการที%กําหนดไวล่้วงหน้า จากผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายราย โดยไม่จํากดั
สถานที%และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจดัจําหน่ายและการให้บริการเดียวกนั (e-Money  
บญัช ีค) 
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 ๕๙๘

๕.๒ การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Money) 

๕.๒.๑ ผู้ให้บริการเงนิอเิลก็ทรอนิกสบ์ญัช ีก บญัชี ข และบญัชี ค ต้อง
ดํารงฐานะทางการเงนิและสภาพคล่อง เพื%อให้บรกิารได้อย่างต่อเนื%องและไม่ก่อให้เกดิ
ความเสยีหายต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

๕.๒.๒ ผู้ให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสบ์ญัชี ค ที%มิใช่สถาบนัการเงนิตาม
พระราชบญัญัติธุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องกนัเงนิรบัล่วงหน้าที%ได้รบัจาก
ผูใ้ชบ้รกิารแยกไวต่้างหากจากเงนิทุนหมุนเวยีนของผูใ้หบ้รกิาร และใหฝ้ากไวท้ี%ธนาคาร
พาณิชย์ หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ เวลาใดเวลาหนึ%งไม่น้อยกว่ายอดคงค้างของเงนิรบัล่วงหน้า โดยเปิดบญัชี
แยกต่างหากจากบัญชีเงินฝากอื%น ๆ ของผู้ให้บริการ ซึ%งต้องปราศจากภาระผูกพัน  
และใชส้าํหรบัการชาํระบญัชอีนัเนื%องมาจากการใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสเ์ท่านั >น 

สาํหรบัผูใ้หบ้รกิารที%เป็นสถาบนัการเงนิตามพระราชบญัญตัธิุรกจิ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี%ยวกับการให้บริการเงิน
อเิลก็ทรอนิกสท์ี%ออกตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.๒.๓ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี ค ที%มิใช่สถาบันการเงิน 
ตามพระราชบญัญัติธุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธ ิ
เป็นอตัราส่วนกบัยอดคงคา้งของเงนิที%ไดร้บัล่วงหน้า ไม่ตํ%ากว่ารอ้ยละ ๘ โดยใหค้ํานวณ 
ณ วันสิ>นไตรมาส และจดัทํารายงานส่ง ธปท. ภายใน ๓๐ วนันับจากวนัสิ>นไตรมาส  
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารคํานวณและเงื%อนไขที% ธปท. กําหนดตามแบบรายงานแนบท้าย
ประกาศนี> 

กรณีอัตราส่วนดังกล่าวตํ% ากว่าร้อยละ ๘ ให้  ธปท. เสนอ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสพ์ิจารณาลงโทษปรบั และ/หรอืจะสั %งการเป็น
รายกรณีเพื%อป้องกนัความเสยีหายที%อาจสง่ผลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิารและสาธารณชน หรอื
เพื%อให้ผู้ให้บรกิารมกีารปรบัปรุงหรอืแก้ไขฐานะทางการเงนิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เช่น การจดัทําแผนแกไ้ขฐานะทางการเงนิ การคนืเงนิรบัล่วงหน้าให้แก่ผูใ้ชบ้รกิาร การ
สั %งพกัใชใ้บอนุญาต หรอืเพกิถอนใบอนุญาต 

นอกจากนี> เพื%อรกัษาสถานภาพทางการเงนิของผู้ให้บรกิารให้มี
ความมั %นคงทางการเงนิและการพาณิชย ์มคีวามน่าเชื%อถือ รวมถงึป้องกนัผลกระทบต่อ
ผูใ้ชบ้รกิาร ธปท. กาํหนดมาตรการเพื%อกาํกบัดแูลเป็นลาํดบัขั >น เมื%อปรากฏว่าผูใ้หบ้รกิาร
ดาํรงส่วนของผูถ้อืหุน้สทุธเิป็นอตัราสว่นกบัยอดคงคา้งของเงนิที%ไดร้บัล่วงหน้าลดลงโดย
ลาํดบัก่อนถงึระดบัขั >นตํ%าที%กาํหนดไวด้งันี> 
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 ๕๙๙

(๑) อัตราส่วนดังกล่าวตํ% ากว่าร้อยละ ๑๒ ผู้ให้บริการต้องมี
หนังสอืชี>แจงเหตุผลต่อ ธปท. ถึงสาเหตุที%เกดิขึ>นและแนวทางการแกไ้ขภายใน ๓๐ วนั
นบัจากวนัสิ>นไตรมาส  ทั >งนี> ธปท. อาจสั %งการใหผู้ใ้หบ้รกิารจดัทําแผนการปรบัปรุงหรอื
แกไ้ขฐานะและผลการดาํเนินงานพรอ้มกาํหนดเงื%อนไขอื%นดว้ยกไ็ด ้

(๒) อตัราส่วนดงักล่าวตํ%ากว่าร้อยละ ๑๐ ธปท. จะพิจารณาสั %ง
การใหผู้้ใหบ้รกิาร จดัทําแผนการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขฐานะและผลการดําเนินงาน และให้
ผูใ้ห้บรกิารเสนอแผนดงักล่าวต่อ ธปท. ในเวลาที%กําหนด  ทั >งนี> ธปท. อาจพจิารณาสั %ง
การเพิ%มเตมิหรอืกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืเงื%อนไขอื%นไวด้ว้ยกไ็ด ้

๕.๒.๔ ในกรณีที%ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี ค ที%มิใช่สถาบัน
การเงนิตามพระราชบญัญตัธิรุกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาํรงสว่นของผูถ้อืหุน้สทุธิ
เป็นอตัราสว่นกบัยอดคงคา้งของเงนิที%ไดร้บัล่วงหน้าในอตัราสว่นตํ%ากว่าที%กาํหนดไวต้าม
ขอ้ ๕.๒.๓ เพราะมเีหตุจําเป็นหรอืพฤติการณ์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ%ง เช่น อตัราส่วน
ดงักล่าวเปลี%ยนแปลงเนื%องจากการขยายตัวของเงินรบัล่วงหน้าของผู้ใช้บริการอย่าง
รวดเรว็ โดยผูใ้หบ้รกิารยงัคงมฐีานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานที%ด ีใหผู้ใ้หบ้รกิาร
ยื%นขออนุญาตยกเว้นการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์เป็นการชั %วคราวต่อ ธปท. พรอ้มชี>แจง
เหตุผลและความจําเป็นโดย ธปท. อาจพจิารณาอนุญาตหรอืไม่กไ็ด้ หรอือาจพจิารณา
อนุญาตโดยกาํหนดเงื%อนไขเพิ%มเตมิเป็นรายกรณีดว้ยกไ็ด ้ ทั >งนี> ธปท. จะใชเ้วลาในการ
พจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๔๕ วนัทําการนับแต่วนัที%ได้รบัคําขอและเอกสารถูกต้อง
ครบถว้น 

๕.๒.๕ เมื%อผู้ให้บรกิารเงนิอิเลก็ทรอนิกสบ์ญัชี ค ที%มิใช่สถาบันการเงิน
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ดําเนินธุรกิจตามปกติเป็น
ระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี ให้ ธปท. เสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พจิารณาเพื%อเร่งรดัให้ผู้ให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสด์ําเนินธุรกจิบรกิารต่อไป เพื%อดูแล
และคุ้มครองผู้บรโิภค โดยจะพิจารณาดําเนินการตามลําดบัขั >นกบัผู้ให้บรกิารเป็นราย
กรณี ตั >งแต่การแจ้งเตือนพร้อมให้จดัทําหนังสอืชี>แจงเหตุผลให้จดัทําแผนแก้ไขฐานะ
ทางการเงนิ สั %งคนืเงนิรบัล่วงหน้าใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร พกัใชใ้บอนุญาต หรอืเพกิถอนใบอนุญาต 

๕.๒.๖ ในกรณีมเีหตุจําเป็นหรอืพฤติการณ์พเิศษที%ทําให้ผู้ให้บรกิารเงนิ
อเิลก็ทรอนิกส์บญัชี ค ที%มใิช่สถาบนัการเงนิตามพระราชบญัญัติธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่สามารถดําเนินการตามขอ้ ๕.๒.๓ และขอ้ ๕.๒.๕ ได ้ให้ผูใ้ห้บรกิารยื%น
ขออนุญาตยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ พร้อมชี>แจงเหตุผล ความจําเป็นและ
กาํหนดเวลาที%จะดาํเนินการแลว้เสรจ็ต่อ ธปท. และให ้ธปท. เสนอคณะกรรมการธุรกรรม
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ทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พื%อพจิารณาต่อไป โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์าจ
พจิารณาอนุญาตหรอืไม่กไ็ด้ หรอือาจพจิารณาอนุญาตโดยกําหนดเงื%อนไขใด ๆ ไวเ้ป็น
รายกรณีด้วยกไ็ด ้ ทั >งนี> ธปท. และคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ะใช้เวลา 
ในการพิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๔๕ วนัทําการนับแต่วนัที%ได้รบัคําขอและเอกสาร
ถูกตอ้งครบถว้น 

๕.๓ การใหบ้รกิารชาํระดุล (Settlement) 

ผู้ให้บรกิารต้องกําหนดหลกัเกณฑ์และเงื%อนไขเกี%ยวกบัผลสิ>นสุดสมบูรณ์ของ
การโอนเงิน (Finality) ซึ%งผู้ร ับสามารถใช้เงินได้ทันทีโดยปราศจากเงื%อนไขและไม่
สามารถเพกิถอนได ้(Irrevocable) พรอ้มทั >งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

๕.๔ การให้บรกิารชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ%งอย่างใด
หรอืผ่านทางเครอืขา่ย 

๕.๔.๑ ผู้ให้บริการต้องดํารงฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง เพื%อ
ใหบ้รกิารไดอ้ย่างต่อเนื%องและไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

๕.๔.๒ ผูใ้ห้บรกิารต้องออกหลกัฐานการชําระเงนิ หรอืหลกัฐานอื%นใดที%มี
ขอ้ความทาํนองเดยีวกนั และจดัสง่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารตามวธิกีารที%ตกลงกบัผูใ้ชบ้รกิาร 

เมื%อผู้ให้บรกิารได้ออกหลกัฐานการชําระเงนิ หรอืหลกัฐานอื%นใด
ให้แก่ผู้ใช้บรกิารตามวรรคหนึ%งแล้ว ให้ถือว่าการชําระเงนิของผู้ใช้บรกิารมีผลเสรจ็สิ>น
สมบูรณ์ เวน้แต่การรบัชําระเงนิด้วยเชค็ให้ถือว่าการชําระเงนิเสรจ็สิ>นสมบูรณ์ เมื%อเชค็
นั >นสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดค้รบถว้น 

๕.๕ การใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิแทน 

๕.๕.๑ ผู้ให้บริการต้องดํารงฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง เพื%อ
ใหบ้รกิารไดอ้ย่างต่อเนื%อง และไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

๕.๕.๒ เมื%อได้รบัชําระเงนิแลว้ ผูใ้ห้บรกิารต้องออกหลกัฐานเพื%อแสดงว่า
ได้รบัชําระเงนิจากผู้ใช้บรกิาร ในรูปของใบเสรจ็รบัเงนิ ใบรบัเงนิ ใบรบัฝากชําระ หรอื
หลกัฐานอื%นใด ที%มขีอ้ความทํานองเดยีวกนัและจดัสง่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารตามวธิกีารที%ตกลงกบั
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยตอ้งมรีายละเอยีดอย่างน้อยดงันี> 

(๑) ชื%อผูใ้หบ้รกิาร และชื%อเจา้หนี> 
(๒) จํานวนเงนิและรายละเอยีดของสนิค้าหรอืบรกิารที%ชําระ โดย

อาจระบุเป็นชื%อย่อหรอืรหสักไ็ด ้รวมถงึรายละเอยีดที%อา้งองิถงึผูใ้ชบ้รกิาร 

(๓) วนั เดอืน ปี และเวลาที%ออกหลกัฐานการรบัชาํระเงนิ 
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เมื%อผู้ให้บริการได้ออกหลักฐานการรับชําระเงินแล้ว ให้ถือว่า 
การชาํระเงนิของผูใ้ชบ้รกิารมผีลเสรจ็สิ>นสมบรูณ์ เวน้แต่การรบัชาํระเงนิดว้ยเชค็ใหถ้อืว่า
การชาํระเงนิเสรจ็สิ>นสมบรูณ์เมื%อเชค็นั >นสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดค้รบถว้น 

๕.๖ ในกรณีที% ธปท. เหน็สมควร อาจกําหนดให้ผู้ให้บรกิารตามบญัชี ข และ
บญัช ีค ต้องจดัให้มีการตรวจสอบทางด้านความมั %นคงปลอดภัยโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
ตามรายชื%อที%คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสก์าํหนดดว้ยกไ็ด ้

 

๖.  บทเฉพาะกาล 

๖.๑ ผู้ ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี ค ที%มิใช่สถาบันการเงินตาม
พระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที%ใหบ้รกิารก่อนประกาศฉบบันี>มผีลใช้
บังคับ ต้องดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเป็นอัตราส่วนกับยอดคงค้างของเงินที%ได้รับ
ล่วงหน้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี>ภายใน ๑๘๐ วนั นับจากวนัที%
ประกาศมผีลใชบ้งัคบั 

๖.๒ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี ค ที%มิใช่สถาบันการเงินตาม
พระราชบญัญัติธุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที%ไม่สามารถดําเนินธุรกจิตามปกติ
เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี ก่อนประกาศฉบบันี>มีผลใช้บงัคบั ให้ดําเนินธุรกิจภายใน 
๑๘๐ วนั นบัจากวนัที%ประกาศมผีลใชบ้งัคบั 

 

๗.  วนัเริ%มตน้บงัคบัใช ้

ประกาศนี>ใหใ้ชบ้งัคบัตั >งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป๔๒ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที% ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วริไท  สนัตปิระภพ 

ผูว้่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                                                                 

๔๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๙๗ ง/หน้า ๓๓/๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที% สนส. ๔/๒๕๕๙ 

เรื%อง หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลตวัแทนของผูใ้หบ้รกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

   
 

๑.  เหตุผลในการออกประกาศ 

เพื%อใหก้ารแต่งตั >งตวัแทน (Agent) ของผูใ้หบ้รกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์
มีความน่าเชื%อถือและเป็นไปในแนวทางที%เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื%อป้องกัน 
ความเสยีหายต่อสาธารณชนจากการใหบ้รกิารของตวัแทนของผูใ้หบ้รกิารการชําระเงนิ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนยังเป็นการเพิ%มช่องทางการติดต่อและการให้บริการ 
แก่ผู้ใช้บรกิาร และประชาชนอนัเป็นประโยชน์โดยรวมของลูกคา้ ประชาชน และระบบ
การชาํระเงนิ 

 

๒.  อาํนาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื%อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิาร 
การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๓.  ขอบเขตการบงัคบัใช ้

ประกาศฉบับนี> ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑ ที%มใิช่สถาบนั
การเงนิตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั >งนี> ผูใ้หบ้รกิารที%เป็นสถาบนัการเงนิตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถือปฏบิตัิตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์
การแต่งตั >งตวัแทนของสถาบนัการเงนิ (Banking Agent) 

 

๔.  เนื>อหา 

๔.๑ นิยาม 

ในประกาศฉบบันี> 
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทาง

อเิล็กทรอนิกส์ตามที%กําหนดไว้ในบญัชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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“ตวัแทน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลที%ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก 
บัญชี ข และบัญชี ค แต่งตั >งให้ดําเนินการแทนในการให้บริการการชําระเงินทาง
อเิลก็ทรอนิกสแ์ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

๔.๒ หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 

การแต่งตั >งตัวแทนเป็นการเพิ%มช่องทางการติดต่อและให้บรกิารการชําระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องผูใ้หบ้รกิาร  ดงันั >น ผูใ้หบ้รกิารและตวัแทนตอ้งไม่ดาํเนินการที%เป็น
การหลกีเลี%ยงการแจง้ใหท้ราบ การขึ>นทะเบยีน และการขอรบัใบอนุญาต หรอืการปฏบิตัิ
ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั >งนี> ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การแต่งตั >งตัวแทนในเรื%อง
ต่อไปนี> 

๔.๒.๑ ความรบัผดิชอบต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

(๑) ผูใ้หบ้รกิารต้องควบคุมดูแลการปฏบิตังิานของตวัแทนรวมถงึ
บุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคลที%ตวัแทนได้มอบหมายหรอืว่าจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) 
ในทุกทอด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที%กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ และประกาศของ ธปท. รวมถึงกฎหมายอื%น 
ที%เกี%ยวขอ้ง 

(๒) ผู้ให้บริการยังคงมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในการ
ดําเนินการของตัวแทน รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที%ตัวแทนได้มอบหมาย 
หรอืว่าจา้งช่วงงานต่อ (Subcontract) ในทุกทอดเสมอืนหนึ%งผูใ้หบ้รกิารเป็นผูด้ําเนินการเอง 

๔.๒.๒ นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี%ยวกับการแต่งตั >งตัวแทนที%มีความ
น่าเชื%อถอื 

ผู้ให้บริการต้องกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจนเกี%ยวกับ 
การแต่งตั >งตวัแทนโดยอย่างน้อยตอ้งมรีายละเอยีดในเรื%องต่อไปนี> 

(๑) แนวทางการแต่งตั >งตวัแทนที%มคีวามน่าเชื%อถือ ตวัแทนที%จะ
ได้รับการแต่งตั >งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ทั >งนี>  ต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงันี> 

(๑.๑) บุคคลธรรมดา 

(ก) มอีายุไม่ตํ%ากว่ายี%สบิปีบรบิรูณ์ 

(ข) มภีูมลิาํเนาหรอืถิ%นที%อยู่ในราชอาณาจกัร 
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(ค) ไม่อยู่ในระหว่างถกูพทิกัษ์ทรพัย ์หรอืไม่เป็นบุคคล
ล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นกําหนดสองปีนับแต่วนัที%มีคําสั %ง
ยกเลกิการลม้ละลายหรอืปลดจากการลม้ละลาย 

(ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือ 
คนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(จ) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที%สุด 
ให้จําคุกในความผิดเกี%ยวกบัการปลอมและการแปลง ลกัทรพัย์ วิ%งราวทรพัย์ กรรโชก  
รดีเอาทรพัย ์ชงิทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์ฉ้อโกง โกงเจา้หนี> ยกัยอก หรอืรบัของโจร หรอืความผดิ
เกี%ยวกบัคอมพวิเตอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี%ยวกบัคอมพวิเตอร ์

(ฉ) ไม่เคยถูกสั %งห้ามประกอบธุรกิจบรกิารการชําระ
เงนิทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละยงัไม่พน้กาํหนดหา้ปีนบัถงึวนัแจง้ใหท้ราบ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ซึ%งมีอํานาจจัดการของ 
นิติบุคคลที%เคยถูกสั %งห้ามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
เพกิถอนใบอนุญาตและยงัไม่พ้นกําหนดห้าปีนับถึงวนัแจ้งให้ทราบ วนัขอขึ>นทะเบยีน 
หรอืวนัขอรบัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

(๑.๒) นิตบิุคคล 

(ก) เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
หา้งหุน้สว่นจาํกดั บรษิทัจาํกดั บรษิทัมหาชนจาํกดั 

(ข) กรรมการหรือผู้ซึ%งมีอํานาจจดัการของนิติบุคคล
ตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ (๑.๑) 

(ค) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพกัใชใ้บอนุญาต 

(ง) ไม่เคยถูกสั %งหา้มประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรอืเพิกถอนใบอนุญาตและยงัไม่พ้นกําหนดห้าปีนับถึงวนัแจ้งให้
ทราบ วนัยื%นขอจดทะเบยีน หรอืวนัขอรบัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

ทั >งนี> บุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลตามข้อ (๑.๑) ข้อ (๑.๒) 
และกรรมการ หรอืผูซ้ึ%งมอีํานาจจดัการของนิตบิุคคล จะต้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มดงัต่อไปนี>ดว้ย 

(ก) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรอืคําสั %งของศาลให้ทรพัย์สนิ 
ตกเป็นของแผ่นดนิ หรอืไม่เคยต้องคําพพิากษาถงึที%สุดว่ากระทําความผดิฐานฟอกเงนิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
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(ข) ไม่เคยเป็นบุคคลที%ถูกกําหนดหรือต้องคําพิพากษา 
ถึงที%สุดว่ากระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

กรณีผูใ้หบ้รกิารตอ้งการแต่งตั >งตวัแทนที%มคุีณสมบตัแิตกต่าง
จากที%กําหนดข้างต้น ผู้ให้บริการต้องขออนุญาตจาก ธปท. เป็นรายกรณี โดย ธปท. 
สงวนสทิธิที%จะไม่อนุญาตหรืออนุญาตพร้อมกําหนดหลกัเกณฑ์หรือเงื%อนไขเพิ%มเติม 
ใหผู้ใ้หบ้รกิารปฏบิตัติามความเหมาะสมดว้ยกไ็ด ้ ทั >งนี> ธปท. จะใชเ้วลาในการพจิารณา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๕ วนัทาํการนบัแต่วนัที%ไดร้บัคาํขอและเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

(๒) แนวทางการบรหิารความเสี%ยงจากการแต่งตั >งตวัแทนของ 
ผูใ้หบ้รกิาร ระบบการควบคุมภายใน และการประสานงานระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัตวัแทน
เพื%อป้องกนัความเสี%ยงต่าง ๆ ที%อาจเกดิขึ>น เช่น ในดา้นการเกบ็รกัษาเงนิที%จะตอ้งสง่มอบ 
การตรวจสอบและรกัษาความมั %นคงปลอดภยัของระบบการให้บรกิารที%น่าเชื%อถืออย่าง
สมํ%าเสมอ และการกําหนดจํานวนเงนิสงูสุดในการใหบ้รกิารของตวัแทนเกี%ยวกบัการโอนเงนิ 
การออกหนงัสอืคํ>าประกนัจากธนาคาร หรอืการใหนํ้าเงนิมาวางเป็นประกนั 

(๓) ผลเสรจ็สิ>นสมบูรณ์ของธุรกรรมต้องเป็นมาตรฐานเดยีวกบั
การทาํธุรกรรมกบัผูใ้หบ้รกิารเอง 

(๔) หลกัฐานการทาํธุรกรรมที%ตวัแทนตอ้งออกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

(๕) เงื%อนไขสาํคญัในสญัญาการแต่งตั >งตวัแทน 

(๖) ในการแต่งตั >งตัวแทน ผู้ให้บริการต้องดูแลไม่ให้ตัวแทน
ประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส ์อนัเป็นการหลกีเลี%ยงการแจ้งให้
ทราบ การขึ>นทะเบียนและการขอรับใบอนุญาต ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔.๒.๓ การเปิดเผยขอ้มลู 

(๑) ผูใ้หบ้รกิารตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี>ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

(๑.๑) การแต่งตั >งตัวแทนของผู้ให้บริการ เช่น รายชื%อและ
สถานที%ให้บรกิารของตัวแทนที%ผู้ให้บรกิารแต่งตั >ง พร้อมระบุวนัที%ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 
ธุรกรรมที%สามารถทําผ่านตวัแทนแต่ละแห่ง เงื%อนไขการใหบ้รกิาร ความรบัผดิชอบของ 
ผูใ้หบ้รกิารต่อผูใ้ชบ้รกิารและการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

(๑.๒) ขอ้มูลที%อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บรกิารอนัเนื%องมาจาก
การแต่งตั >งตวัแทนของผูใ้ห้บรกิาร เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิาร หรอืการเปลี%ยนแปลง
รายละเอียดการให้บริการใด ๆ ที%อาจทําให้ผู้ใช้บริการเสยีประโยชน์ โดยผู้ให้บริการ 
ตอ้งเปิดเผยใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 
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(๒) ผูใ้หบ้รกิารต้องควบคุมดูแลใหต้วัแทนของผูใ้หบ้รกิารเปิดเผย
ขอ้มลูดงัต่อไปนี>ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

(๒.๑) ธุรกรรมที%สามารถทําผ่านตัวแทนดังกล่าว เงื%อนไข 
การใหบ้รกิารความรบัผดิชอบต่อผูใ้ชบ้รกิาร และการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

(๒.๒) ขอ้มูลที%อาจมผีลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิาร เช่น ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าบริการ หรือการเปลี%ยนแปลงรายละเอียดการให้บริการใด ๆ ที%อาจทําให้
ผูใ้ชบ้รกิารเสยีประโยชน์ โดยตวัแทนตอ้งเปิดเผยใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 

๔.๒.๔ การคุม้ครองผูบ้รโิภคในเรื%องอื%น ๆ 

ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามและควบคุมดูแลให้ตัวแทนของผู้ให้บริการ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์การคุม้ครองผูบ้รโิภคในเรื%องอื%น ๆ อย่างน้อยในเรื%อง ดงัต่อไปนี> 

(๑) ผลเสรจ็สิ>นสมบรูณ์ของธุรกรรม 

เมื%อตวัแทนของผูใ้หบ้รกิารไดอ้อกหลกัฐานการชําระเงนิ หลกัฐาน
การโอนเงนิ หรอืหลกัฐานอื%นใดที%มขีอ้ความทาํนองเดยีวกนั และจดัส่งใหผู้ใ้ชบ้รกิารตาม
วธิกีารที%ตกลงกบัผู้ใช้บรกิารแล้วให้ถือว่าการชําระเงนิหรอืการโอนเงนิของผู้ใช้บรกิาร 
มผีลเสรจ็สิ>นสมบูรณ์ เวน้แต่การรบัชําระเงนิ หรอืโอนเงนิดว้ยเชค็ให้ถอืว่าการชําระเงนิ
หรอืโอนเงนิเสรจ็สิ>นสมบรูณ์ เมื%อเชค็นั >นสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดค้รบถว้น 

(๒) การรกัษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บรกิาร รวมถึงการรกัษา
ความลบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร 

(๒ .๑) ผู้ ให้บริการต้องกําหนดให้ตัวแทนให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการในสถานที%ประกอบการ สาขา หรือช่องทางการให้บริการอื%นของตัวแทน  
หรอืสถานที%ของนิติบุคคล หรอืบุคคลอื%นที%มีสญัญาให้ตัวแทนใช้สถานที%เท่านั >น มีการ
กําหนดวันและเวลาในการให้บริการ และมีป้ายแสดงหรือสญัลักษณ์ของผู้ให้บริการ 
ที%ชัดเจนในสถานที%ให้บริการ นอกจากนั >นตัวแทนอาจกําหนดมาตรการรกัษาความ
ปลอดภยั ณ สถานที%หรอืช่องทางการใหบ้รกิารเหล่านั >นเพิ%มเตมิ 

(๒.๒) ผูใ้หบ้รกิารต้องกําหนดใหต้วัแทนมหีน้าที%ในการรกัษา
ความปลอดภัยและความลบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บรกิาร เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 
เพื%อประโยชน์ในการปฏบิตัติามกฎหมาย 

(๓) ช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีน 

ผูใ้หบ้รกิารต้องจดัใหม้ชี่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิาร
ที%สะดวกและชดัเจน โดยอย่างน้อยตอ้งมหีมายเลขโทรศพัทแ์ละที%อยู่สาํนกังาน หรอืที%อยู่
สาํหรบัตดิต่อทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ี%สามารถตดิต่อได ้
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 ๖๐๙ 

(๔) การรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผู้ให้บริการต้องเตรียมข้อมูลสรุปรายชื%อตัวแทนให้เป็นปัจจุบัน 
และจดัส่งให้ ธปท. ทุก ๖ เดอืน ภายใน ๓๐ วนันับจากวนัสิ>นงวด ตามวธิกีาร เงื%อนไข 
และแบบรายงานที%แนบท้ายประกาศนี>  ทั >งนี> ธปท. อาจขอข้อมูลดงักล่าวเพิ%มเติมได ้
เป็นรายกรณีตามความจาํเป็นและเหน็สมควร 

๔.๒.๕ กรณีมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษ ที%ทําให้ผู้ให้บริการ 
ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที%กําหนดในกรณีคุณสมบัติของตัวแทน แนวทาง 
การบริหารความเสี%ยงจากการแต่งตั >งตัวแทนการเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั >งตัวแทน 
ของผู้ให้บรกิาร หรอืการรายงานต่อ ธปท. ให้ผู้ให้บรกิารขออนุญาต ยกเวน้การปฏบิตัิ
ตามหลักเกณฑ์ต่อ ธปท. พร้อมชี>แจงเหตุผล ความจําเป็นและกําหนดเวลาที%จะ
ดําเนินการแลว้เสรจ็ โดย ธปท. อาจพจิารณาอนุญาตหรอืไม่กไ็ด ้ ทั >งนี> ธปท. มอีํานาจ
พจิารณาอนุญาตไดไ้ม่เกนิ ๙๐ วนัและอาจกาํหนดเงื%อนไขใด ๆ ไวเ้ป็นรายกรณีดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีที%ผู้ให้บริการเห็นว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ภายใน
ระยะเวลาที%กําหนดตามวรรคหนึ%ง ให้ผู้ให้บรกิารยื%นขอขยายระยะเวลา พร้อมชี>แจง
เหตุผลและความจําเป็นต่อ ธปท. และให้ ธปท. เสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื%อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
อาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้ หรืออาจพิจารณาอนุญาตโดยกําหนดเงื%อนไขใด ๆ  
ไว้เป็นรายกรณีด้วยก็ได้  ทั >งนี> ธปท. และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
จะใช้เวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วนัทําการ นับแต่วนัที%ได้รบัคําขอ 
และเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

 

๕.  วนัเริ%มตน้บงัคบัใช ้

ประกาศนี> ให้ ใช้บังคับ เมื% อพ้นกําหนด ๙๐ วันนับแต่วันที%ป ระกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป๔๓ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที% ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วริไท  สนัตปิระภพ 

ผูว้่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                                                                 

๔๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๙๗ ง/หน้า ๓๘/๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
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 ๖๑๑ 
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 ๖๑๒

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที% สนส. ๑๐/๒๕๕๙ 

เรื%อง การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสต์ามบญัช ีก ที%ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อนใหบ้รกิาร 

ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

   
 

๑.  เหตุผลในการออกประกาศ 

เพื%อกําหนดประเภทของการให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจ ซึ%งใช้ซื>อสนิค้าหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่างตามรายการที%กําหนดไว้ล่วงหน้า  
จากผูข้ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารเพยีงรายเดยีวที%ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อนใหบ้รกิาร 

 

๒.  อาํนาจตามกฎหมาย 

อาศยัอํานาจตามความในบญัชที้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
จงึประกาศกําหนดประเภทของการใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสต์ามบญัช ีก ที%ไม่ต้องแจง้
ใหท้ราบก่อนใหบ้รกิาร 

 

๓.  ขอบเขตการบงัคบัใช ้

ประกาศฉบบันี>ให้ใช้บงัคบักบัการให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์บญัช ีก ตามที%
กาํหนดไวใ้นบญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๔.  เนื>อหา 

ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ประกาศกําหนดให้การให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงิน
เฉพาะกจิที%ใชซ้ื>อสนิคา้หรอืรบับรกิารเฉพาะอย่างตามรายการที%กําหนดไวล่้วงหน้า จาก
ผูข้ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารเพยีงรายเดยีวที%ใชจ้ํากดัเพื%ออาํนวยความสะดวกแก่ผูบ้รโิภค
โดยไม่แสวงหากําไรจากการออกบตัรดงัต่อไปนี> เป็นธุรกจิบรกิารที%ไม่ต้องแจง้ให้ทราบ
ก่อนใหบ้รกิาร 

๔.๑ เงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี%ใช้เพื%อชําระค่าสนิค้าหรอืบรกิารเฉพาะอย่างอนัเป็น
ธุรกจิของตนเอง 

๔.๒ เงินอิเล็กทรอนิกส์ที%ใช้เฉพาะชําระค่าอาหารและเครื%องดื%มภายใน 
ศนูยอ์าหาร 
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 ๖๑๓ 

๕.  วนัเริ%มตน้บงัคบัใช ้

ประกาศนี>ใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัที%ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป๔๔ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที% ๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วริไท  สนัตปิระภพ 

ผูว้่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                                                                 

๔๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๑๘๙ ง/หน้า ๓๑/๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
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 ๖๑๔

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที% สนส. ๑๑/๒๕๕๙ 

เรื%อง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื%อนไขว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิาร 

การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

   
 

๑.  เหตุผลในการออกประกาศ 

เพื%อประโยชน์ในการควบคุมดแูลการประกอบธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารการชาํระเงนิ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที%เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เกิดความมั %นคงทางการเงิน 
และการพาณิชย์ เกดิความน่าเชื%อถอืและยอมรบัในระบบขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์และป้องกนั
ไม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อสาธารณชน 

 

๒.  อาํนาจตามกฎหมาย 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ย
การควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จงึไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื%อนไข
ในการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

 

๓.  ขอบเขตการบงัคบัใช ้

ประกาศฉบับนี> ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๔.  เนื>อหา 

๔.๑ ในประกาศฉบบันี> 
“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายความว่า สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิที%ใหบ้รกิารการชําระเงนิ

ทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามที%กําหนดไวใ้นบญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูล
ธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกอบดว้ยธุรกจิบรกิารที%ต้องแจง้ใหท้ราบก่อนใหบ้รกิาร (บญัช ีก) ธุรกจิบรกิารที%ต้อง
ขอขึ>นทะเบยีนก่อนให้บรกิาร (บญัช ีข) และธุรกจิบรกิารที%ต้องได้รบัอนุญาตก่อนให้บรกิาร 
(บญัช ีค) 

“สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงิน เฉพาะกิจ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
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 ๖๑๕ 

“ธุรกจิบรกิารที%ต้องแจง้ใหท้ราบก่อนให้บรกิาร” (บญัช ีก) ไดแ้ก่ การให้บรกิาร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ที%ใช้ซื>อสินค้าหรือรบับริการเฉพาะอย่างตามรายการที%กําหนดไว้
ล่วงหน้า จากผู้ขายสนิค้าหรอืให้บรกิารเพียงรายเดยีว  ทั >งนี> เว้นแต่การให้บรกิารเงนิ
อเิลก็ทรอนิกสท์ี%ใช้จํากดัเพื%ออํานวยความสะดวกแก่ผูบ้รโิภคโดยมไิด้แสวงหากําไรจาก
การออกบัตร ตามที%ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e - Money บญัช ีก) 

“ธุรกจิบรกิารที%ตอ้งขอขึ>นทะเบยีนก่อนใหบ้รกิาร” (บญัช ีข) ไดแ้ก่ 

(๑) การใหบ้รกิารเครอืขา่ยบตัรเครดติ (Credit Card Network) 

(๒) การใหบ้รกิารเครอืขา่ยอดีซี ี(EDC Network) 

(๓) การให้บริการสวิตช์ชิ%งในการชําระเงินระบบหนึ%งระบบใด (Transaction 
Switching บญัช ีข) 

(๔) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี%ใชซ้ื>อสนิคา้ และหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่าง
ตามรายการที%กําหนดไวล่้วงหน้าจากผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายราย ณ สถานที%ที%อยู่
ภายใตร้ะบบการจดัจาํหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั (e - Money บญัช ีข) 

“ธุรกจิบรกิารที%ตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนใหบ้รกิาร” (บญัช ีค) ไดแ้ก่ 

(๑) การใหบ้รกิารหกับญัช ี(Clearing) 

(๒) การใหบ้รกิารชาํระดุล (Settlement) 

(๓) การให้บรกิารชําระเงนิทางอเิล็กทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ%งอย่างใด
หรอืผ่านทางเครอืขา่ย 

(๔) การใหบ้รกิารสวติชช์ิ%งในการชาํระเงนิหลายระบบ (Transaction Switching 
บญัช ีค) 

(๕) การใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิแทน 

(๖) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ี%ใชซ้ื>อสนิคา้ และหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่าง
ตามรายการที%กําหนดไวล่้วงหน้า จากผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายราย โดยไม่จํากดั
สถานที%และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจดัจําหน่ายและการให้บรกิารเดยีวกนั (e - Money 
บญัช ีค) 

๔.๒ การใหบ้รกิารชาํระดุล (Settlement) 

ผู ้ให้บรกิารต้องกําหนดหลกัเกณฑ์และเงื%อนไขเกี%ยวกบัผลสิ>นสุดสมบูรณ์ 
ของการโอนเงนิ  (Finality) ซึ%งผู้ร ับสามารถใช้เงินได้ทันทีโดยปราศจากเงื%อนไข 
และไม่สามารถเพกิถอนได ้(Irrevocable) พรอ้มทั >งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 
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๔.๓ การให้บรกิารชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ่์านอุปกรณ์อย่างหนึ%งอย่างใด
หรอืผ่านทางเครอืขา่ย 

ผู้ให้บริการต้องออกหลักฐานการชําระเงิน หรือหลักฐานอื%นใดที%มีข้อความ
ทาํนองเดยีวกนัและจดัสง่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารตามวธิกีารที%ตกลงกบัผูใ้ชบ้รกิาร 

เมื%อผู้ให้บริการได้ออกหลักฐานการชําระเงิน หรือหลักฐานอื%นใดให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิารตามวรรคหนึ%งแลว้ ใหถ้อืว่าการชาํระเงนิของผูใ้ชบ้รกิารมผีลเสรจ็สิ>นสมบูรณ์ 
เวน้แต่การรบัชําระเงนิดว้ยเชค็ใหถ้อืว่าการชําระเงนิเสรจ็สิ>นสมบรูณ์ เมื%อเชค็นั >นสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิไดค้รบถว้น 

๔.๔ การใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิแทน 

เมื%อไดร้บัชําระเงนิแลว้ ผูใ้หบ้รกิารต้องออกหลกัฐานเพื%อแสดงว่าไดร้บัชาํระเงนิ
จากผู้ใช้บรกิาร ในรูปของใบเสรจ็รบัเงนิ ใบรบัเงนิ ใบรบัฝากชําระ หรอืหลกัฐานอื%นใด  
ที%มีข้อความทํานองเดียวกนัและจดัส่งให้ผู้ใช้บรกิารตามวธิีการที%ตกลงกบัผู้ใช้บรกิาร  
โดยตอ้งมรีายละเอยีดอย่างน้อยดงันี> 

๑) ชื%อผูใ้หบ้รกิาร และชื%อเจา้หนี> 
๒) จํานวนเงนิและรายละเอยีดของสนิคา้หรอืบรกิารที%ชําระ โดยอาจระบุ

เป็นชื%อย่อหรอืรหสักไ็ด ้รวมถงึรายละเอยีดที%อา้งองิถงึผูใ้ชบ้รกิาร 

๓) วนั เดอืน ปี และเวลาที%ออกหลกัฐานการรบัชาํระเงนิ 

เมื%อผูใ้หบ้รกิารไดอ้อกหลกัฐานการรบัชําระเงนิแลว้ ใหถ้อืว่าการชําระเงนิ
ของผูใ้ชบ้รกิารมผีลเสรจ็สิ>นสมบรูณ์ เวน้แต่การรบัชาํระเงนิดว้ยเชค็ใหถ้อืว่าการชาํระเงนิ
เสรจ็สิ>นสมบรูณ์เมื%อเชค็นั >นสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดค้รบถว้น 

๔.๕ ในกรณีที% ธปท. เหน็สมควร อาจกําหนดให้ผู้ให้บรกิารตามบญัช ีข และ
บญัช ีค ต้องจดัให้มีการตรวจสอบทางด้านความมั %นคงปลอดภัยโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
ตามรายชื%อที%คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสก์าํหนดดว้ยกไ็ด ้

 

๕.  วนัเริ%มตน้บงัคบัใช ้

ประกาศนี>ใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัที%ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป๔๕ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที% ๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วริไท  สนัตปิระภพ 

ผูว้่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                                                                 

๔๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๑๘๙ ง/หน้า ๓๒/๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที% สนส. ๑๒/๒๕๕๙ 

เรื%อง หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลตวัแทนของผูใ้หบ้รกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

   
 

๑.  เหตุผลในการออกประกาศ 

เพื%อใหก้ารแต่งตั >งตวัแทน (Agent) ของผูใ้หบ้รกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์
ที%เป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิมคีวามน่าเชื%อถอืและเป็นไปในแนวทางที%เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั และเพื%อป้องกนัความเสยีหายต่อสาธารณชนจากการให้บริการของตัวแทน 
ของผูใ้หบ้รกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี%เป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ ตลอดจน
ยังเป็นการเพิ%มช่องทางการติดต่อและการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและประชาชน 
อนัเป็นประโยชน์โดยรวมของลกูคา้ ประชาชน และระบบการชาํระเงนิ 

 

๒.  อาํนาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๖ ของประกาศคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื%อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิาร 
การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๓.  ขอบเขตการบงัคบัใช ้

ประกาศฉบบันี>ใหใ้ชบ้งัคบักบัผูใ้หบ้รกิารตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุม 
ดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๔.  เนื>อหา 

๔.๑ นิยาม 

ในประกาศฉบบันี> 
“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายความว่า สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิที%ใหบ้รกิารการชําระเงนิ

ทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามที%กําหนดไวใ้นบญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูล
ธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจตาม
กฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

“ตวัแทน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลที%ผูใ้หบ้รกิารตามบญัช ีก 
บญัช ีข และบญัช ีค แต่งตั >งใหด้าํเนินการแทนในการใหบ้รกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์
แก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
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๔.๒ หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล 

การแต่งตั >งตัวแทนเป็นการเพิ%มช่องทางการติดต่อและให้บรกิารการชําระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องผูใ้หบ้รกิาร  ดงันั >น ผูใ้หบ้รกิารและตวัแทนตอ้งไม่ดาํเนินการที%เป็น
การหลกีเลี%ยงการแจง้ใหท้ราบ การขึ>นทะเบยีน และการขอรบัใบอนุญาต หรอืการปฏบิตัิ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดูแลธุรกจิบรกิารการชําระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั >งนี>  ผู้ให้บริการ 
ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารแต่งตั >งตวัแทนในเรื%องต่อไปนี> 

๔.๒.๑ ความรบัผดิชอบต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

(๑) ผู้ให้บรกิารต้องควบคุมดูแลการปฏบิตัิงานของตวัแทนรวมถึง
บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลที%ตวัแทนไดม้อบหมายหรอืว่าจา้งช่วงงานต่อ (Subcontract) 
ในทุกทอด ให ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที%กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย รวมถงึกฎหมายอื%นที%เกี%ยวขอ้ง 

(๒) ผู้ให้บริการยังคงมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในการ
ดําเนินการของตวัแทนรวมถึงบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลที%ตวัแทนได้มอบหมายหรอื
ว่าจา้งช่วงงานต่อ (Subcontract) ในทุกทอด เสมอืนหนึ%งผูใ้หบ้รกิารเป็นผูด้าํเนินการเอง 

๔.๒.๒ นโยบายและวธิปีฏบิตัเิกี%ยวกบัการแต่งตั >งตวัแทนที%มคีวามน่าเชื%อถอื 

ผูใ้หบ้รกิารตอ้งกาํหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใิหช้ดัเจนเกี%ยวกบัการแต่งตั >ง
ตวัแทนโดยอย่างน้อยตอ้งมรีายละเอยีดในเรื%องต่อไปนี> 

(๑) แนวทางการแต่งตั >งตวัแทนที%มคีวามน่าเชื%อถอื ตวัแทนที%จะไดร้บั
การแต่งตั >งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล  ทั >งนี> ต้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มดงันี> 

(๑.๑) บุคคลธรรมดา 

(ก) มอีายุไม่ตํ%ากว่ายี%สบิปีบรบิรูณ์ 

(ข) มภีูมลิาํเนาหรอืถิ%นที%อยู่ในราชอาณาจกัร 

(ค) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพทิกัษ์ทรพัย ์หรอืไม่เป็นบุคคล
ล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นกําหนดสองปีนับแต่วนัที%มีคําสั %ง
ยกเลกิการลม้ละลายหรอืปลดจากการลม้ละลาย 

(ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือ 
คนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
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(จ) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที%สุด 
ให้จําคุกในความผิดเกี%ยวกบัการปลอมและการแปลง ลกัทรพัย์ วิ%งราวทรพัย์ กรรโชก  
รดีเอาทรพัย ์ชงิทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์ฉ้อโกง โกงเจา้หนี> ยกัยอก หรอืรบัของโจร หรอืความผดิ
เกี%ยวกบัคอมพวิเตอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกี%ยวกบัคอมพวิเตอร ์

(ฉ) ไม่เคยถูกสั %งหา้มประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละยงัไม่พน้กาํหนดหา้ปีนบัถงึวนัแจง้ใหท้ราบ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการหรอืผูซ้ึ%งมอีาํนาจจดัการของนิตบิุคคล
ที%เคยถูกสั %งหา้มประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืเพกิถอนใบอนุญาต
และยงัไม่พน้กําหนดหา้ปีนับถงึวนัแจง้ใหท้ราบ วนัขอขึ>นทะเบยีน หรอืวนัขอรบัใบอนุญาต 
แลว้แต่กรณี 

(๑.๒) นิตบิุคคล 

(ก) เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
หา้งหุน้สว่นจาํกดั บรษิทัจาํกดั บรษิทัมหาชนจาํกดั 

(ข) กรรมการหรือผู้ซึ%งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล 
ตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ (๑.๑) 

(ค) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพกัใชใ้บอนุญาต 

(ง) ไม่เคยถูกสั %งหา้มประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืเพกิถอนใบอนุญาตและยงัไม่พน้กําหนดหา้ปีนับถงึวนัแจง้ใหท้ราบ 
วนัยื%นขอจดทะเบยีนหรอืวนัขอรบัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

ทั >งนี> บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามข้อ (๑.๑) ข้อ (๑.๒) 
และกรรมการหรอืผูซ้ึ%งมอีํานาจจดัการของนิตบิุคคล จะต้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มดงัต่อไปนี>ดว้ย 

(ก) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั %งของศาลให้ทรพัย์สิน 
ตกเป็นของแผ่นดนิ หรอืไม่เคยต้องคําพพิากษาถงึที%สุดว่ากระทําความผดิฐานฟอกเงนิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

(ข) ไม่เคยเป็นบุคคลที%ถูกกําหนดหรอืต้องคําพพิากษาถงึที%สุด
ว่ากระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

กรณีผูใ้หบ้รกิารต้องการแต่งตั >งตวัแทนที%มคุีณสมบตัแิตกต่าง
จากที%กําหนดข้างต้น ผู้ให้บรกิารต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เป็นรายกรณี โดย ธปท. สงวนสทิธทิี%จะไม่อนุญาตหรอือนุญาตพรอ้มกาํหนดหลกัเกณฑ์
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หรอืเงื%อนไขเพิ%มเตมิใหผู้ใ้หบ้รกิารปฏบิตัติามความเหมาะสมดว้ยกไ็ด ้ ทั >งนี> ธปท. จะใชเ้วลา
ในการพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๔๕ วนัทําการ นับแต่วนัที%ได้รบัคําขอและเอกสาร
ถูกตอ้งครบถว้น 

(๒) แนวทางการบริหารความเสี%ยงจากการแต่ งตั >งตัวแทน 
ของผู้ให้บริการระบบการควบคุมภายใน และการประสานงานระหว่างผู้ให้บริการ 
กบัตัวแทนเพื%อป้องกนัความเสี%ยงต่าง ๆ ที%อาจเกิดขึ>น เช่น ในด้านการเก็บรกัษาเงิน 
ที%จะต้องส่งมอบ การตรวจสอบและรกัษาความมั %นคงปลอดภยัของระบบการให้บรกิาร 
ที%น่าเชื%อถอือย่างสมํ%าเสมอ และการกําหนดจํานวนเงนิสงูสุดในการใหบ้รกิารของตวัแทน
เกี%ยวกบัการโอนเงนิ การออกหนังสอืคํ>าประกนัจากธนาคาร หรอืการให้นําเงนิมาวาง 
เป็นประกนั 

(๓) ผลเสรจ็สิ>นสมบูรณ์ของธุรกรรมต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับ 
การทาํธุรกรรมกบัผูใ้หบ้รกิารเอง 

(๔) หลกัฐานการทาํธุรกรรมที%ตวัแทนตอ้งออกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

(๕) เงื%อนไขสาํคญัในสญัญาการแต่งตั >งตวัแทน 

(๖) ในการแต่งตั >งตวัแทน ผูใ้ห้บรกิารต้องดูแลไม่ให้ตวัแทนประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการหลีกเลี%ยงการแจ้งให้ทราบ  
การขึ>นทะเบยีน และการขอรบัใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ย
การควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๒.๓ การเปิดเผยขอ้มลู 

(๑) ผูใ้หบ้รกิารตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี>ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

(๑.๑) การแต่งตั >งตัวแทนของผู้ให้บริการ เช่น รายชื%อและ
สถานที%ให้บรกิารของตัวแทนที%ผู้ให้บรกิารแต่งตั >ง พร้อมระบุวนัที%ปรบัปรุงขอ้มูลล่าสุด 
ธุรกรรมที%สามารถทําผ่านตัวแทนแต่ละแห่ง เงื%อนไขการให้บรกิาร ความรบัผิดชอบ 
ของผูใ้หบ้รกิารต่อผูใ้ชบ้รกิารและการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

(๑.๒) ขอ้มูลที%อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บรกิารอนัเนื%องมาจาก
การแต่งตั >งตวัแทนของผูใ้ห้บรกิาร เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิาร หรอืการเปลี%ยนแปลง
รายละเอียดการให้บริการใด ๆ ที%อาจทําให้ผู้ใช้บริการเสยีประโยชน์ โดยผู้ให้บริการ 
ตอ้งเปิดเผยใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 
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(๒) ผูใ้หบ้รกิารต้องควบคุมดูแลใหต้วัแทนของผูใ้หบ้รกิารเปิดเผย
ขอ้มลูดงัต่อไปนี>ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ 

(๒.๑) ธุรกรรมที%สามารถทําผ่านตัวแทนดังกล่าว เงื%อนไข 
การใหบ้รกิารความรบัผดิชอบต่อผูใ้ชบ้รกิาร และการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

(๒.๒) ขอ้มูลที%อาจมผีลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิาร เช่น ค่าธรรมเนียม
หรอืค่าบรกิาร หรอืการเปลี%ยนแปลงรายละเอียดการให้บรกิารใด ๆ ที%อาจทําให้ผู้ใช้บรกิาร
เสยีประโยชน์โดยตวัแทนตอ้งเปิดเผยใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 

๔.๒.๔ การคุม้ครองผูบ้รโิภคในเรื%องอื%น ๆ 

ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามและควบคุมดูแลให้ตัวแทนของผู้ให้บริการ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์การคุม้ครองผูบ้รโิภคในเรื%องอื%น ๆ อย่างน้อยในเรื%อง ดงัต่อไปนี> 

(๑) ผลเสรจ็สิ>นสมบรูณ์ของธุรกรรม 

เมื%อตวัแทนของผูใ้หบ้รกิารไดอ้อกหลกัฐานการชาํระเงนิ หลกัฐาน
การโอนเงินหรือหลกัฐานอื%นใดที%มีข้อความทํานองเดียวกัน และจดัส่งให้ผู้ใช้บริการ 
ตามวธิกีารที%ตกลงกบัผูใ้ชบ้รกิารแลว้ ใหถ้อืว่าการชําระเงนิหรอืการโอนเงนิของผูใ้ชบ้รกิาร
มผีลเสรจ็สิ>นสมบูรณ์ เวน้แต่การรบัชําระเงนิหรอืโอนเงนิด้วยเชค็ให้ถอืว่าการชําระเงนิ
หรอืโอนเงนิเสรจ็สิ>นสมบรูณ์ เมื%อเชค็นั >นสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดค้รบถว้น 

(๒) การรกัษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บรกิาร รวมถึงการรกัษา
ความลบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร 

(๒.๑) ผูใ้หบ้รกิารต้องกําหนดใหต้วัแทนใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร
ในสถานที%ประกอบการ สาขา หรอืช่องทางการให้บรกิารอื%นของตัวแทน หรอืสถานที% 
ของนิติบุคคลหรือบุคคลอื%นที%มีสญัญาให้ตัวแทนใช้สถานที%เท่านั >น มีการกําหนดวัน 
และเวลาในการให้บริการ และมีป้ายแสดงหรือสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการที%ชัดเจน 
ในสถานที%ให้บริการ นอกจากนั >นตัวแทนอาจกําหนดมาตรการรกัษาความปลอดภัย  
ณ สถานที%หรอืช่องทางการใหบ้รกิารเหล่านั >นเพิ%มเตมิ 

(๒.๒) ผูใ้หบ้รกิารต้องกําหนดใหต้วัแทนมหีน้าที%ในการรกัษา
ความปลอดภัยและความลบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บรกิาร เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 
เพื%อประโยชน์ในการปฏบิตัติามกฎหมาย 

(๓) ช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีน 

ผูใ้หบ้รกิารต้องจดัใหม้ชี่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิาร
ที%สะดวกและชดัเจน โดยอย่างน้อยตอ้งมหีมายเลขโทรศพัทแ์ละที%อยู่สาํนกังาน หรอืที%อยู่
สาํหรบัตดิต่อทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ี%สามารถตดิต่อได ้
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(๔) การรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผู้ให้บรกิารต้องเตรียมข้อมูลสรุปรายชื%อตัวแทนให้เป็นปัจจุบัน 
และจดัส่งให้ ธปท. ทุก ๖ เดอืน ภายใน ๓๐ วนันับจากวนัสิ>นงวด ตามวธิกีาร เงื%อนไข 
และแบบรายงานที%แนบท้ายประกาศนี>  ทั >งนี> ธปท. อาจขอข้อมูลดงักล่าวเพิ%มเติมได ้
เป็นรายกรณีตามความจาํเป็นและเหน็สมควร 

๔.๒.๕ กรณีมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษ ที%ทําให้ผู้ให้บริการ 
ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที%กําหนดในกรณีคุณสมบัติของตัวแทน แนวทาง 
การบริหารความเสี%ยงจากการแต่งตั >งตัวแทนการเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั >งตัวแทน 
ของผู้ให้บรกิาร หรอืการรายงานต่อ ธปท. ให้ผู้ให้บรกิารขออนุญาตยกเว้นการปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ต่อ ธปท. พรอ้มชี>แจงเหตุผล ความจําเป็นและกําหนดเวลาที%จะดําเนินการ
แลว้เสรจ็ โดย ธปท. อาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้  ทั >งนี> ธปท. มีอาํนาจพจิารณา
อนุญาตไดไ้ม่เกนิ ๙๐ วนัและอาจกาํหนดเงื%อนไขใด ๆ ไวเ้ป็นรายกรณีดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีที%ผู้ให้บริการเห็นว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในระยะเวลา 
ที%กําหนดตามวรรคหนึ%ง ให้ผู้ให้บริการยื%นขอขยายระยะเวลา พร้อมชี>แจงเหตุผล 
และความจําเป็นต่อ ธปท. และให ้ธปท. เสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์
เพื%อพจิารณาต่อไป โดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์าจพจิารณาอนุญาต
หรอืไม่กไ็ด ้หรอือาจพจิารณาอนุญาตโดยกําหนดเงื%อนไขใด ๆ ไวเ้ป็นรายกรณีดว้ยกไ็ด ้ 
ทั >งนี> ธปท. และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะใช้เวลาในการพิจารณา 
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๕ วนัทาํการ นบัแต่วนัที%ไดร้บัคาํขอและเอกสารถูกตอ้งครบถว้น 

 

๕.  วนัเริ%มตน้บงัคบัใช ้

ประกาศนี> ให้ ใช้บังคับ เมื% อพ้นกําหนด ๙๐ วันนับแต่วันที%ป ระกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป๔๖ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที% ๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วริไท  สนัตปิระภพ 

ผูว้่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                                                                 

๔๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๑๘๙ ง/หน้า ๓๕/๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
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 ๖๒๔
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 ๖๒๕

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที% สนส. ๑๓/๒๕๕๙ 

เรื%อง นโยบายและมาตรการการรกัษาความมั %นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ 

ในการประกอบธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

   
 

๑.  เหตุผลในการออกประกาศ 

เพื%อให้มมีาตรฐานในการกําหนดนโยบายและมาตรการการรกัษาความมั %นคง
ปลอดภยัทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารการชําระเงนิ 
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี%เป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิและใชเ้ป็นแนวทางกาํหนดวธิปีฏบิตัใิน
การตรวจสอบและรักษาความมั %นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที%เกี%ยวข้องกับ 
การใหบ้รกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หม้คีวามน่าเชื%อถอื มคีวามมั %นคงปลอดภยั
และสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างต่อเนื%อง 

 

๒.  อาํนาจตามกฎหมาย 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ย
การควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จงึได้กําหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และ
เงื%อนไขในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
การเงนิเฉพาะกจิ 

 

๓.  ขอบเขตการบงัคบัใช ้

ประกาศฉบับนี>ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๔.  เนื>อหา 

ผูใ้หบ้รกิารตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานนโยบายและมาตรการการรกัษาความมั %นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศดงันี> 

๔.๑ นโยบายการรกัษาความมั %นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ 

(๑) ผู้ให้บริการจะต้องจัดทํานโยบายการรักษาความมั %นคงปลอดภัย 
ทางระบบสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก 
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 ๖๒๖

คณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของผู้ให้บริการ  ทั >งนี> ผู้ให้บริการจะต้อง
เผยแพร่นโยบายดงักล่าว และอบรมใหแ้ก่บุคลากรที%เกี%ยวขอ้งเพื%อถอืปฏบิตั ิรวมทั >งจดัให้
มกีารทบทวนหรอืปรบัปรุงนโยบายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อย่างสมํ%าเสมอ 

(๒) นโยบายการรักษาความมั %นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 
ที%เกี%ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารอย่างน้อยตอ้งครอบคลุมในเรื%องดงัต่อไปนี> 

(ก) การควบคุมการเขา้ถงึ และการพสิจูน์ตวัตนผูใ้ช ้

(ข) การรักษาความลับของข้อมูล และความถูกต้องเชื%อถือได ้
ของระบบสารสนเทศ 

(ค) การรกัษาสภาพความพรอ้มใชง้านของการใหบ้รกิาร 

(ง) การตรวจสอบความมั %นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ 

๔.๒ มาตรการการรกัษาความมั %นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ 

ผู้ให้บรกิารจะต้องจดัให้มมีาตรการการรกัษาความมั %นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศที%เกี%ยวข้องกับการให้บริการการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้อง 
กบันโยบายที%ไดก้ําหนดขึ>นและมาตรการดงักล่าวจะต้องเหมาะสมกบัลกัษณะของธุรกจิ 
โดยครอบคลุมถึงการควบคุมการเข้าถึงและการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ การรกัษาความลบั 
ของข้อมูล การรักษาความถูกต้องเชื%อถือได้ของระบบสารสนเทศ การรักษาสภาพ 
ความพร้อมใช้งานของการให้บรกิาร การแก้ไขปัญหาและการรายงาน รวมถึงจดัให้ม ี
การตรวจสอบความมั %นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศอย่างสมํ% าเสมอ อย่างน้อย 
ปีละ ๑ ครั >ง 

ทั >งนี> ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งดาํเนินการทบทวนหรอืปรบัปรุงมาตรการตามระยะเวลา
ที%กําหนดหรอืเมื%อมกีารเปลี%ยนแปลงที%ส่งผลกระทบกบันโยบายและมาตรการที%ไดก้ําหนดไว ้
ตลอดจนจดัอบรมและใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรที%เกี%ยวขอ้ง 

อนึ%ง ธปท. ได้จัดทําแนวปฏิบัติการรักษาความมั %นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศที%เกี%ยวขอ้งกบัการให้บรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิ
เฉพาะกจิ (เอกสารแนบ) เพื%อเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการการรักษาความ
มั %นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศให้น่าเชื%อถอืและใหเ้ป็นที%ยอมรบัของผูใ้ชบ้รกิาร  
ทั >งนี> การกําหนดมาตรการการรกัษาความมั %นคงปลอดภัยของผู้ให้บริการแต่ละราย 
อาจแตกต่างจากแนวปฏบิตัดิงักล่าวได ้หากผูใ้หบ้รกิารเหน็ว่าสามารถป้องกนัความเสี%ยง
ทางระบบสารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ และอยู่ในมาตรฐานที%ยอมรบัได ้
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 ๖๒๗

๕.  วนัเริ%มตน้ใชบ้งัคบั 

ประกาศนี>ใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัที%ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป๔๗ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที% ๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วริไท  สนัตปิระภพ 

ผูว้่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                                                                 

๔๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๑๘๙ ง/หน้า ๔๑/๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
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 ๖๒๘

แนวปฏิบตัิการรกัษาความม ั �นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ  

ที�เกี�ยวข้องกบัการให้บริการการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

 

เพื%อสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจของผู้ให้บรกิารการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส ์
ที%เป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั ถูกต้อง และน่าเชื%อถือ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยไดจ้ดัทําแนวปฏบิตัเิพื%อเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการการรกัษา
ความมั %นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศที%เกี%ยวข้องกับการให้บริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แนวปฏิบตัินี>เป็นเพียงกรอบแนวทางทั %วไป ผู้ให้บรกิารอาจกําหนดมาตรการ 
การรกัษาความมั %นคงปลอดภัยที%แตกต่างจากแนวปฏิบัติฉบับนี> ได้หากสามารถป้องกัน 
ความเสี%ยงทางระบบสารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ และอยูใ่นมาตรฐานที%ยอมรบัได ้ 
นอกจากนี>  ผู้ให้บริการต้องพิจารณาปรบัใช้และกําหนดรายละเอียดของมาตรการการรกัษา 
ความมั %นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารใหเ้หมาะสมกบัประเภทและความซบัซ้อน
ของธรุกจิตนเองดว้ย 

สาระสาํคญัของแนวปฏบิตัฉิบบันี>ประกอบดว้ย 

๑. การควบคมุการเข้าถึง และการพิสจูน์ตวัตนผ ู้ใช้ 
ผู้ให้บริการต้องคํานึงถึงการกําหนดบุคลากรหรือหน่วยงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการแบ่งแยกหน้าที%ให้เหมาะสม การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ  
การพสิจูน์ตวัตนผูใ้ช ้และการป้องกนัการปฏเิสธการรบัผดิดงันี> 

๑.๑ การกาํหนดบุคลากรหรือหน่วยงานทางระบบสารสนเทศ และการแบ่งแยก
อาํนาจหน้าที�ที�เหมาะสมในการบริหารจดัการทางระบบสารสนเทศของผ ู้ให้บริการ  

ผูใ้หบ้รกิารตอ้งกําหนดหน้าที%และความรบัผดิชอบของบุคลากรหรอืหน่วยงาน
ที%ดูแลเกี%ยวกบัความมั %นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศของผู้ให้บรกิาร โดยสรา้งความตระหนัก 
ให้ความรู้และให้มีการอบรม ตลอดจนจดัให้มกีระบวนการทางวินัยเพื%อลงโทษในกรณีฝ่าฝืน 
หรอืละเมดิระเบยีบปฏบิตัเิกี%ยวกบัความมั %นคงปลอดภยั 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) กําหนดหน้าที%ความรบัผิดชอบ และแบ่งแยกหน้าที%ในการปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ ที%เกี%ยวกบัความมั %นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการออกจากกนั 
ใหช้ดัเจน ใหม้กีารถ่วงดลุอํานาจ เพื%อป้องกนัความเสี%ยงในการปฏบิตักิารที%อาจเกดิขึ>น 

(๒) มกีารอบรม เพิ%มเตมิความรูแ้ก่บุคลากรเก่า และใหมอ่ยา่งสมํ%าเสมอ 

(๓) จดัใหม้กีระบวนการทางวนิัย เพื%อลงโทษบุคลากรที%ฝ่าฝืน ละเมดินโยบาย
หรอืระเบยีบปฏบิตัเิกี%ยวกบัความมั %นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิาร 
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 ๖๒๙

๑.๒ การควบคมุการเข้าถึงระบบสารสนเทศ  

ผูใ้หบ้รกิารตอ้งจดัใหม้ขี ั >นตอนปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรสําหรบัการควบคุม 
และจํากดัสทิธกิารใชร้ะบบสารสนเทศที%เกี%ยวกบัการใหบ้รกิารและขอ้มลูตามความจําเป็นในการ
ใชง้านป้องกนัการลกัลอบการเขา้ถงึระบบโดยผูท้ี%ไมม่สีทิธ ิทั >งจากภายในและภายนอกองคก์ร 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) จดัทําทะเบียนทรพัยส์นิ หรอือุปกรณ์ระบบสารสนเทศใหถู้กต้องอยู่เสมอ 
รวมถงึจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบดแูลทรพัยส์นิเหล่านั >น 

(๒) มีกฎ ระเบียบ ในการใช้ระบบสารสนเทศ และทรพัย์สินที%เกี%ยวข้องกบั
ระบบสารสนเทศที%เหมาะสม 

(๓) ตอ้งมกีารควบคมุ และป้องกนัการเขา้ถงึสถานที%ตั >ง การควบคมุการเขา้ถงึ
อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศที%เกี%ยวกบัการใหบ้รกิาร โดยกระบวนการดงักล่าวครอบคลุมถงึ 

(๓ .๑) การจดัวาง ติดตั >งอุปกรณ์ที%เกี%ยวกับการให้บริการที%เป็นสดัส่วน 
แบ่งเขตควบคุมอุปกรณ์สําคญั จดัให้มีการควบคุมการเข้าออกบรเิวณพื>นที%ควบคุม ป้องกนั 
การลกัลอบเขา้ถงึโดยผูไ้มม่สีทิธ ิทั >งภายในและภายนอกองคก์ร 

(๓ .๒) กําหนดวิธีการและสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศที%เกี%ยวกับ 
การใหบ้รกิาร โดยแบ่งแยกตามระดบัอํานาจหน้าที% และจดัใหม้กีารตรวจสอบสทิธใินการเขา้ถึง
ระบบสารสนเทศดงักล่าว ทั >งจากผูใ้ชบ้รกิาร และบุคลากรที%เกี%ยวขอ้งก่อนอนุญาตใหเ้ขา้ใชร้ะบบ 
โดยตอ้งทบทวนและปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 

(๓.๓) กําหนดใหม้กีารบนัทกึการเขา้ใช้ระบบสารสนเทศของผูใ้ช้บรกิารและ
บุคลากรที%เกี%ยวขอ้ง เพื%อใชป้ระโยชน์ในการตรวจสอบตดิตามความผดิปกตติ่าง ๆ ที%อาจเกดิขึ>น 

๑.๓ การตรวจสอบตวัตน และการป้องกนัการปฏิเสธการรบัผิด  

ผูใ้ห้บรกิารต้องจดัให้มกีารระบุ ตรวจสอบ หรอืพสิูจน์ตวัตนและตรวจสอบสทิธิ
ของผู้ใช้ระบบโดยพิจารณาใช้เทคโนโลยีที%เหมาะสมกับระดบัความเสี%ยงของประเภทธุรกิจ 
ที%ให้บรกิาร เช่น การใช้รหสัผ่าน (Password) เลขประจําตวั (Personal Identification Number) 
อุปกรณ์หรือบัตรที% เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Token or Smart Card) ลักษณะทางชีวมาตร 
(Biometric) เทคโนโลยกุีญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) เพื%อป้องกนัการปฏเิสธ
การรบัผดิกรณีมขีอ้พพิาทเกดิขึ>น 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) จดัให้มีวิธีการระบุ หรือตรวจสอบ หรือพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศของผู้ใช้บรกิารและบุคลากรที%เกี%ยวขอ้งของผูใ้หบ้รกิาร เพื%อให้ทราบได้ว่าการเขา้ใช้
งานนั >นมาจากผูม้สีทิธใินการเข้าถงึระบบสารสนเทศ รวมทั >งป้องกนัไม่ให้มกีารปฏเิสธความรบัผดิ 
หรอืขอ้โตแ้ยง้ในการทํารายการ 

(๒) มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบสารสนเทศไว้เป็นหลักฐาน
สาํหรบัการตรวจสอบกรณีเกดิปัญหา เพื%อป้องกนัการปฏเิสธการรบัผดิ 
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๒. การรกัษาความลบัของข้อมลู และความถกูต้องเชื�อถือได้ของระบบสารสนเทศ 

ผู้ให้บรกิารต้องกําหนดมาตรการในการรกัษาความลบัของข้อมูล และการรกัษา
ความถูกต้องเชื%อถือได้ของระบบสารสนเทศที%ให้บริการ เช่น การควบคุมการเปลี%ยนแปลง 
การปรบัปรุงแก้ไขระบบ หรอือุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ และการจดัการระบบเครอืข่าย 
ที%เกี%ยวกบัการใหบ้รกิารเพื%อใหร้ะบบสารสนเทศมคีวามถูกตอ้งอยูเ่สมอ 

๒.๑ การรกัษาความลบัของข้อมลู  

ผู้ให้บริการต้องกําหนดขั >นตอน วิธีการในการรบัส่ง ประมวลผล และการ
จดัเกบ็ขอ้มลูอยา่งเหมาะสม เพื%อรกัษาความลบั ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มลู 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) กําหนดชั >นความลบัของขอ้มูลตามระดบัความสําคญั รวมถึงกําหนดสทิธ ิ
ผูท้ี%สามารถเขา้ถงึขอ้มลูความลบัดงักล่าว 

(๒) จดัให้มีวธิีการรบัส่ง ประมวลผล และจดัเก็บข้อมูลลับในลักษณะที%ม ั %นคง
ปลอดภัยตามระดับความสําคัญ เพื%อป้องกันการเข้าแก้ไขเปลี%ยนแปลงโดยผู้ที%ไม่มีสิทธ ิ
หรอืไมไ่ดร้บัอนุญาต 

(๓) กําหนดวธิปีฏิบตัิในการจดัเก็บ ใช้งาน และทําลายข้อมูลแต่ละประเภท 
ชั >นความลบั 

๒ .๒ การควบค ุมการเปลี�ยนแปลง การปร บัปร ุงแก้ไขระบบสารสน เทศ 
หรืออปุกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ  

ผู้ให้บริการต้องกําหนดขั >นตอนปฏิบัติอย่างเป็นระบบสําหรับควบคุม 
การเปลี%ยนแปลงหรือแก้ไขระบบสารสนเทศ เพื%อลดความเสี%ยงที%จะทําให้ระบบที%ให้บริการ 
เกดิความเสยีหายหรอืทํางานผดิปกต ิ

แนวปฏบิตั ิ

(๑) จดัให้มีข ั >นตอนปฏิบตัิสําหรบัการควบคุมการแก้ไขเปลี%ยนแปลงข้อมูล 
ในกระบวนการประมวลผล การรบัส่งข้อมูล การจัดเก็บ การจดัหา การปรบัปรุงอุปกรณ์  
และการพฒันาระบบสารสนเทศ เช่น มีข ั >นตอนการประเมนิผลกระทบที%เกี%ยวข้อง การอนุมตั ิ
จากผู้มอีํานาจ ขั >นตอนการพฒันาหรอืปรบัปรุงแก้ไข การทดสอบก่อนดําเนินการ รวมถึงการ
บนัทกึการแกไ้ขเปลี%ยนแปลง การแจง้ใหผู้ท้ี%ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงนั >นไดร้บัทราบ 
และปรบัปรงุเอกสารที%เกี%ยวขอ้ง 

(๒) ต้องแยกระบบสําหรบัการพัฒนา และระบบที%ใช้งานจริงออกจากกัน  
ซึ%งอาจเป็นการแยกอุปกรณ์เป็นคนละเครื%อง และใชผู้ค้วบคมุระบบแยกกนั 

(๓) การใชบ้รกิารดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศจากผูใ้หบ้รกิารรายอื%น 

(๓ .๑) จัดให้มีส ัญญาดําเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุขอบเขต 
การดาํเนินงาน หน้าที%ความรบัผดิชอบของคูส่ญัญาแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน 
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(๓.๒) จดัให้มกีารบรหิารความเสี%ยงในการใช้บรกิารจากผู้ให้บรกิารรายอื%น 

รวมทั >งการคดัเลอืก การตดิตาม ประเมนิ และตรวจสอบการใหบ้รกิารอยา่งเหมาะสม 

(๓ .๓) จัดให้มีการรกัษาความมั %นคงปลอดภัยของข้อมูล ซึ%งรวมถึง 
การรกัษาความลบัและความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร 

(๓.๔) ความรบัผิดชอบต่อผู้ใช้บรกิารในการให้บรกิารที%ต่อเนื%อง มั %นคง 

ปลอดภยั และน่าเชื%อถอืเสมอืนกบัการใหบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารเอง 

(๓ .๕) การจดัทําแผนฉุกเฉินสําหรบัการดําเนินการด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารรายอื%นหรอืบุคคลอื%นใหส้อดคลอ้งกบัแผนฉุกเฉินของผูใ้หบ้รกิาร 

(๔) จดัทําคู่มือต่าง ๆ ที%เกี%ยวข้องกับระบบสารสนเทศที%ให้บริการ อบรม  
และเผยแพรใ่หพ้นกังานไวใ้ชง้าน 

๒.๓ การจดัการเครือข่ายที�เกี�ยวกบัการให้บริการ  

ผู้ให้บริการต้องกําหนดมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบที% ให้บริการ 
ทางเครอืขา่ยโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) บรหิารจดัการเครอืข่ายที%เกี%ยวกบัการให้บรกิาร เพื%อป้องกนัภยัคุกคาม
ทางเครอืขา่ย หรอืขอ้มลูที%สง่ผา่นทางเครอืขา่ย เช่น 

(๑.๑) ต้องกําหนดมาตรการควบคุมการเชื%อมต่อทางเครอืข่าย การอนุญาต 
การเชื%อมต่อโดยอุปกรณ์จากภายนอก 

(๑.๒) การตรวจสอบตวัตนในการใชง้านเครอืขา่ย 

(๑.๓) การแบ่งแยกเครอืขา่ยตามกลุ่มบรกิารสารสนเทศ 

(๑.๔) ตดิตั >งโปรแกรมป้องกนัภยัคกุคามจากภายนอก 

(๒) มมีาตรการควบคุมและป้องกนัไวรสัที%มปีระสทิธภิาพและปรบัปรงุให้เป็น
ปัจจบุนัอยูเ่สมอ 

๓. การรกัษาสภาพความพร้อมใช้งานของการให้บริการ  

ผูใ้ห้บรกิารต้องจดัให้มกีารใหบ้รกิารที%มปีระสทิธภิาพและมสีภาพความพรอ้มใช้งาน
ในการใหบ้รกิารตลอดเวลา สามารถรองรบัการทําธุรกรรมตามความต้องการของผูใ้ช้บรกิารได้
อย่างพอเพียงตอบสนองการทําธุรกรรมได้อย่างรวดเรว็ทั >งในเวลาปกติและเวลาที%มกีารใช้บรกิาร
อย่างหนาแน่น (Peak Time) รวมทั >งมกีารสํารองข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื%อให้สามารถกู้ระบบ 
ใหก้ลบัมาทํางานไดต้ามปกตใินกรณีที%เกดิความเสยีหาย 

๓.๑ การประเมิน และจดัการความเสี�ยงของระบบที�ให้บริการ  

ผู้ให้บรกิารต้องมวีธิกีารประเมินความเสี%ยงของระบบที%ให้บรกิารที%เหมาะสม
กําหนดเกณฑ์ในการยอมรบัความเสี%ยงและระบุระดบัความเสี%ยงที%ยอมรบัได้ รวมถึงกําหนด
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วธิกีารจดัการความเสี%ยงที%อาจเกิดขึ>น  ทั >งนี> ผู้ให้บรกิารต้องจดัให้มกีารทบทวนความเสี%ยงอยู่เสมอ 
ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการทางเทคโนโลยแีละสถานการณ์ปัจจบุนั 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) กําหนดวธิกีารประเมนิความเสี%ยงที%เป็นรปูธรรม 

(๒) วเิคราะห์และประเมนิผลกระทบที%มตี่อธุรกิจที%อาจเป็นผลจากความล้มเหลว
ของการรกัษาความมั %นคงปลอดภยั 

(๓) กําหนดเกณฑใ์นการยอมรบัความเสี%ยง และระดบัความเสี%ยงที%ยอมรบัได ้

(๔) ระบุและประเมนิทางเลือกในการจดัการกบัความเสี%ยงในการดําเนินการ 
ที%อาจเกดิขึ>นได ้เพื%อหลกีเลี%ยงความเสี%ยงและลดความเสยีหายที%จะเกดิขึ>น 

๓ .๒ การติ ดตามตรวจสอบความผิดปกติ แล ะความล่อ แหลมของระบบ
สารสนเทศ  

ผู้ให้บริการต้องกําหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบความผิดปกติ ตลอดจน
ขอ้มลูข่าวสารที%เกี%ยวกบัช่องโหว่ในระบบต่าง ๆ ที%ใหบ้รกิาร เพื%อประเมนิความเสี%ยงและกําหนด
มาตรการรองรบัเพื%อลดความเสี%ยงดงักล่าว 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) ติดตามตรวจสอบรายการที%ไม่ปกติ และโอกาสที%จะเกิดภัยคุกคาม  
หรอืการลกัลอบเขา้ถงึระบบสารสนเทศ 

(๒) ประเมินช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability Assessment) จดัเตรียม
แนวทางการแก้ไข หรอืปิดช่องโหว่จากความล่อแหลมของระบบ โดยเฉพาะในส่วนของระบบ
เครอืขา่ยที%เกี%ยวกบัการใหบ้รกิาร รวมถงึโปรแกรมระบบงานและฐานขอ้มลู 

(๓ ) กรณี ระบบมีความ เสี%ย งสู ง  ควรจัด ให้มีการทดสอบ เจาะระบบ 
(Penetration Test) เพื%อทดสอบประสทิธภิาพของเทคโนโลยกีารรกัษาความมั %นคงปลอดภยั 

๓.๓ การแก้ไขปัญหา บนัทึกเหต ุการณ์ และการรายงาน กรณีระบบสารสนเทศ
ได้รบัความเสียหาย 

ผู้ให้บรกิารต้องมกีารติดตาม บนัทึก และรายงานเหตุการณ์ละเมดิความมั %นคง
ปลอดภยั ผ่านช่องทางการรายงานที%กําหนดไว ้โดยดําเนินการอย่างรวดเรว็ที%สุดเท่าที%จะทําได ้
รวมทั >งใหม้กีารเรยีนรูจ้ากเหตุการณ์ที%เกดิขึ>นแล้ว เพื%อเตรยีมการป้องกนัที%จาํเป็นไวล้่วงหน้า 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) กําหนดขั >นตอนการแก้ไขปัญหา ทีมงานหรอืผูร้บัผดิชอบ รวมถงึวธิกีาร
รายงานปัญหาใหก้บัผูบ้รหิาร และแจง้ใหก้บัผูเ้กี%ยวขอ้งทราบ 

(๒) เกบ็รวบรวมหลกัฐานต่าง ๆ ที%เป็นประโยชน์ 

(๓) บนัทึกเหตุการณ์ หรอืจดัทํารายงานที%เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื%อเก็บไว้
เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๖๓๓ 

๓.๔ การสาํรองข้อมลู  

ผูใ้หบ้รกิารต้องจดัใหม้กีารสํารองและทดสอบขอ้มลูที%สาํรองเกบ็ไวอ้ยา่งสมํ%าเสมอ
เพื%อรกัษาความถูกตอ้งสมบูรณ์ และสภาพความพรอ้มใชง้านของการใหบ้รกิาร 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) สํารองข้อมูลที%สําคญั และข้อมูลอื%นที%จําเป็นต่อการปฏิบัติงานสํารอง 
ใหพ้รอ้มใชง้านได ้

(๒) กําหนดวธิปีฏิบตัิ หรอืขั >นตอนในการสํารองข้อมูลให้ชดัเจน เช่น ข้อมูล 
ที%จะสาํรอง ความถี%ในการสาํรองขอ้มลู สื%อที%ใช ้สถานที%เกบ็ วธิกีารเกบ็รกัษา และการนํามาใชง้าน 

(๓) ทดสอบขอ้มูลที%เกบ็สํารองไว้อย่างสมํ%าเสมอ และให้เป็นไปตามนโยบาย
การสาํรองขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิาร 

๓.๕ การจดัทําแผนรองรบัการดาํเนินธ ุรกิจอย่างต่อเนื� อง หรือแผนฉุกเฉิน
ทางระบบสารสนเทศ  

ผูใ้หบ้รกิารตอ้งจดัทําแผนสรา้งความต่อเนื%องใหก้บัการใหบ้รกิารการชําระเงนิ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และนําแผนมาดําเนินการเพื%อให้บริการสามารถดําเนินต่อไปได้ตาม
ระยะเวลาที%กําหนดไวห้ลงัจากที%มเีหตุการณ์ที%ทําใหบ้รกิารหยุดชะงกั 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) วเิคราะหแ์ละระบุความเสี%ยง และการดาํเนินงานที%สาํคญัของการใหบ้รกิาร 

(๒ ) กําหนดระยะเวลาหยุดดําเนินงานที%ยอมรับได้ (Recovery Time 
Objectives) 

(๓) จดัทําแผนเป็นลายลกัษณ์อกัษร กําหนดขั >นตอนรายละเอียดการดําเนินการ
เมื%อมีการหยุดชะงกัของการดําเนินงานที%สําคญั เพื%อให้สามารถกลับมาดําเนินงานได้ตาม
ระยะเวลาที%กําหนดรายละเอยีดของแผนอยา่งน้อยประกอบดว้ย 

ก. ชื%อแผน 

ข. วตัถุประสงค ์และขอบเขตของแผน 

ค. รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรพัยากรที%จําเป็น 
สาํหรบัปฏบิตังิานทดแทน 

ง. ผู้รบัผิดชอบ ผู้มีอํานาจตัดสินใจ การติดต่อสื%อสารกับผู้เกี%ยวข้อง 
ทั >งภายในและภายนอก 

จ. วธิกีารปฏบิตักิรณีเกดิปัญหา และสถานที%ปฏบิตังิานทดแทน 

(๔) จดัใหม้กีารฝึกอบรมแผนแก่พนักงานและผูม้สี่วนเกี%ยวขอ้งกบัการดาํเนินการ
ตามแผนอยา่งสมํ%าเสมอ 

(๕) ทดสอบและทบทวนแผนสําหรบัการดาํเนินงานที%สําคญัอย่างน้อยปีละ ๑ ครั >ง 
หรอืเมื%อมกีารเปลี%ยนแปลงปัจจยัที%มผีลต่อความเสี%ยง 
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 ๖๓๔

๓.๖ การบาํรงุรกัษาอปุกรณ์ระบบสารสนเทศ  

ผู้ให้บริการต้องกําหนดให้มีการบํารุงรกัษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสมํ%าเสมอ 
เพื%อใหอุ้ปกรณ์ทํางานไดอ้ยา่งต่อเนื%อง และอยูใ่นสภาพที%มคีวามสมบูรณ์ต่อการใชง้าน 

แนวปฏบิตั ิ

กําหนดให้มีการบํารุงรกัษาอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสมํ%าเสมอ เพื%อให้อุปกรณ์
ทํางานไดอ้ยา่งต่อเนื%อง และใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

๔. การตรวจสอบความม ั �นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ  

ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบความมั %นคงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศ
อย่างสมํ%าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั >ง เพื%อให้ม ั %นใจได้ว่านโยบายและมาตรการการรกัษาความมั %นคง
ปลอดภยัทางระบบสารสนเทศที%เกี%ยวข้องกบัการให้บรกิารเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพมั %นคง
ปลอดภยัสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งต่อเนื%อง 

แนวปฏบิตั ิ

(๑) จดัให้มผีู้ตรวจสอบและดําเนินการตรวจสอบความมั %นคงปลอดภยัทางระบบ
สารสนเทศในเรื%องที%มีความเสี%ยงหรือมีความสําคญัต่อการให้บริการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั >ง  
และจดัทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูบ้รหิารของผู้ให้บรกิารเพื%อพจิารณาระดบัความเสี%ยง 
ที%เป็นอยู่และกําหนดแนวทางการปรบัปรุง และแจ้งให้หน่วยงานภายในที%เกี%ยวข้องทราบ 
เพื%อนําไปปฏบิตั ิ

(๒) ตดิตาม ตรวจสอบการใหบ้รกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคบัที%เกี%ยวข้องทั >งหมด เพื%อหลีกเลี%ยงการละเมิดข้อกําหนดทางกฎหมาย 
ระเบยีบปฏบิตั ิขอ้กําหนดในสญัญา และขอ้กําหนดดา้นความมั %นคงปลอดภยั 

 
 
 

ฝ่ายนโยบายระบบการชําระเงนิ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๖๓๕ 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เรื%อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาลงโทษปรบัทางปกครอง 

สาํหรบัผูป้ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที% ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบญัญตัิว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบรกิารการชําระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื%อนไขในการพจิารณาลงโทษปรบัทางปกครองดงันี> 

 

ขอ้ ๑  ประกาศนี>เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
เรื%อง หลกัเกณฑ์การพจิารณาลงโทษปรบัทางปกครองสาํหรบัผูป้ระกอบธุรกจิใหบ้รกิาร
การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที% ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรบัทางปกครองสําหรบัผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ 
การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ข้อ ๓  ให้ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ร ักษาการ 
ตามประกาศนี> 

 

หมวด ๑ 

บททั %วไป 

   
 

ขอ้ ๔  ในประกาศนี> 
“การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง” หมายความว่า การดําเนินการ 

ที%เกี%ยวกับการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสําหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ 
การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
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 ๖๓๖ 

“พนักงานเจ้าหน้าที%” หมายความว่า ผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
หรือผู ้ซึ%งผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั >งให้ปฏิบตัิการตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ให้บรกิารตามที%กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ซึ%งพนักงานเจ้าหน้าที%พิจารณาในเบื>องต้นแล้วเห็นว่ามีการกระทําที%มีมูลเข้าข่าย 
เป็นการกระทาํผดิที%มโีทษปรบัทางปกครอง 

“ผูถู้กสั %งปรบั” หมายความว่า ผูก้ระทําการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๔ ที%คณะกรรมการมคีาํสั %งปรบั 

“ค่าปรบั” หมายความว่า เงนิค่าปรบัทางปกครองที%คณะกรรมการกําหนดให้
ผู้กระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
ชาํระใหแ้ก่คณะกรรมการ 

 

ขอ้ ๕  ในการพจิารณาและมคีําสั %งลงโทษปรบัทางปกครอง และการพจิารณา
อุทธรณ์คําสั %งดงักล่าว นอกจากที%กําหนดไวใ้นประกาศนี>ใหนํ้ากฎหมายว่าดว้ยวธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๖  การแจ้งข้อกล่าวหา การแจ้งกําหนดนัด การแจ้งคําสั %งลงโทษปรับ 
ทางปกครอง หรอืการอย่างอื%นใหก้ระทาํเป็นหนงัสอื 

 

ขอ้ ๗  ในกรณีมเีหตุจําเป็นเร่งด่วนหรอืผู้ใหบ้รกิารไดแ้สดงความจํานงให้แจ้ง
ดว้ยวธิอีื%น การแจง้ขอ้กล่าวหา การแจง้กําหนดนัด การแจง้คาํสั %งลงโทษปรบัทางปกครอง 
หรือการอย่างอื%น จะใช้วิธีส่งทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื%นตามที% 
ผู้ให้บริการได้แจ้งความจํานงไว้ก็ได้ แต่ต้องมีหลกัฐานการส่ง และต้องจดัส่งหนังสือ 
แจ้งให้แก่ผู้ให้บรกิารในทันทีที%อาจกระทําได้ ในกรณีนี>ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้รบัแจ้ง 
ตามวนั เวลาที%ปรากฏในหลกัฐานการส่งโทรสาร จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืวธิอีื%นนั >น 
เวน้แต่จะมกีารพสิจูน์ไดว้่าไม่มกีารไดร้บัหรอืไดร้บัก่อนหรอืหลงัจากนั >น 

 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๖๓๗

หมวด ๒ 

การพจิารณาและการมคีาํสั %งลงโทษปรบัทางปกครอง 

   
 

ขอ้ ๘  เมื%อพนักงานเจา้หน้าที%รวบรวมขอ้เทจ็จรงิและพจิารณาในเบื>องต้นแล้ว
เหน็ว่าผูถู้กกล่าวหาใดมกีารกระทําที%มมีูลควรจะไดร้บัโทษปรบัทางปกครอง ใหร้ายงาน
ขอ้เทจ็จรงิพรอ้มทั >งเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเพื%อพจิารณาตามความในหมวดนี>
ต่อไป 

 

สว่นที% ๑ 

การพจิารณาทางปกครอง 

   
 

ขอ้ ๙  การพจิารณาทางปกครองใหร้วมถงึการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี> 
(๑) การแสวงหาพยานหลกัฐานที%เหน็ว่าจาํเป็นแก่การพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ 

(๒) การรับฟังพยานหลักฐาน คําชี>แจงของผู้ถูกกล่าวหา ความเห็นของ
พนักงานเจ้าหน้าที% คณะกรรมการ หรอืพยานบุคคลหรอืพยานผู้เชี%ยวชาญที%พนักงาน
เจา้หน้าที% คณะกรรมการ หรอืผูถู้กกล่าวหากล่าวอา้ง 

(๓) การขอขอ้เทจ็จรงิหรอืความเหน็จากพยานบุคคล หรอืพยานผูเ้ชี%ยวชาญ 

(๔) การขอใหผู้ค้รอบครองเอกสารสง่เอกสารที%เกี%ยวขอ้ง 

(๕) การออกไปตรวจสถานที% 
ผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที%และคณะกรรมการ 

ในการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิและมหีน้าที%แจง้พยานหลกัฐานที%ตนทราบแก่พนักงานเจา้หน้าที%
และคณะกรรมการ 

 

ข้อ ๑๐  เมื% อคณะกรรมการได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าห น้าที%แล้ว  
หากพจิารณาเหน็ว่าผูถู้กกล่าวหาไม่ไดก้ระทําผดิใหค้ณะกรรมการมคีาํสั %งยกขอ้กล่าวหา 
แต่ถา้พจิารณาเหน็ว่ามมีลูที%ผูถู้กกล่าวหาควรจะไดร้บัโทษปรบัทางปกครอง ใหค้ณะกรรมการ
แจง้ขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบเพื%อโตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน 

ในกรณีที%คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่าพยานหลกัฐานที%มอียู่ไม่เพยีงพอ 
จะพจิารณาใหค้ณะกรรมการแจง้ให้พนักงานเจา้หน้าที%แสวงหาพยานหลกัฐานเพิ%มเติม
และรายงานต่อคณะกรรมการเพื%อพจิารณาต่อไป 
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เมื%อได้รับแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิยื%นคําชี>แจงแก้ข้อกล่าวหา 
ต่อคณะกรรมการภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที%ไดร้บัแจง้ 

สทิธิยื%นคําชี>แจงตามวรรคสามมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีดงัต่อไปนี> เว้นแต่
คณะกรรมการจะเหน็สมควรปฏบิตัเิป็นอย่างอื%น 

(๑) เมื%อมคีวามจําเป็นเร่งด่วนหากปล่อยใหเ้นิ%นชา้ไปจะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
อย่างรา้ยแรงแก่ผูห้นึ%งผูใ้ดหรอืจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๒) เมื%อเป็นขอ้เทจ็จรงิที%ผูถู้กกล่าวหาเองไดใ้หไ้วใ้นคาํชี>แจงหรอืในการใหถ้้อยคํา
ต่อพนกังานเจา้หน้าที% 

(๓) เมื%อโดยสภาพเหน็ไดช้ดัในตวัว่าการใหโ้อกาสดงักล่าวไม่อาจกระทาํได ้

 

ขอ้ ๑๑  ภายใต้บงัคบัขอ้ ๗ ในการแจง้ขอ้กล่าวหา ใหค้ณะกรรมการแจง้คําสั %ง
โดยทาํเป็นหนงัสอืโดยมสีาระสาํคญั ดงัต่อไปนี> 

(๑) ชื%อผูถู้กกล่าวหา 

(๒) การกระทําทั >งหลายที%เขา้ขา่ยเป็นความผดิที%มโีทษปรบัทางปกครอง พรอ้มทั >ง
ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ตามสมควรเกี%ยวกบัการกระทาํดงักล่าว 

(๓) บทบญัญตัิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้กําหนดตามกฎหมายว่าดว้ย
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที%เห็นว่า 
ผูถู้กกล่าวหาฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถูกตอ้ง 

 

ข้อ ๑๒  เมื%อคณะกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี>แจง 
ข้อกล่าวหาภายในกําหนดเวลา ตามข้อ ๑๐ วรรคสาม หรือเป็นกรณีที%คณะกรรมการ
เห็นสมควรปฏิบัติตามวรรคสี% ให้คณะกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานประกอบกับ 
คําชี>แจงแกข้อ้กล่าวหา (ถ้าม)ี ถ้าเหน็ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ไดก้ระทําผดิ ให้คณะกรรมการ 
มคีําสั %งยกขอ้กล่าวหา แต่ถ้าเหน็ว่าผูถู้กกล่าวหากระทําผดิใหพ้จิารณากําหนดโทษปรบั
ทางปกครองแลว้มคีาํสั %งลงโทษปรบัทางปกครองต่อไป 

ใหค้ณะกรรมการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบโดยเรว็ 

 

ข้อ ๑๓  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย 
กึ%งหนึ%งจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

การลงมติของที%ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึ%งให้มีหนึ%งเสยีง 
ในการลงคะแนน  ทั >งนี> ในกรณีที%ไม่ใช่การวนิิจฉัยชี>ขาดเพื%อพจิารณากําหนดโทษปรบั
ทางปกครอง ถ้าปรากฏว่าคะแนนเสยีงเท่ากนัประธานในที%ประชุมอาจออกเสยีงเพิ%มขึ>น
อกีเสยีงหนึ%งเป็นเสยีงชี>ขาด 
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สว่นที% ๒ 

การกาํหนดลงโทษปรบัทางปกครอง 

   
 

ข้อ ๑๔  ในการพิจารณาโทษปรับทางปกครองที%จะใช้กับผู้ถูกกล่าวหา 
คณะกรรมการตอ้งคาํนึงถงึปัจจยั ดงัต่อไปนี> 

(๑) ความผดิเกดิขึ>นโดยความจงใจ หรอืความประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง 
หรอืขาดความระมดัระวงัตามสมควร 

(๒) ประโยชน์ที%ผูถู้กกล่าวหาหรอืบุคคลที%เกี%ยวขอ้งกบัการกระทาํผดิหรอืบุคคล
อื%นไดร้บัหรอืจะไดร้บัจากการกระทาํนั >น 

(๓) ความเสยีหายที%เกดิจากการกระทาํนั >น 

(๔) ระดบัโทษปรบัทางปกครองที%เคยใช้กบัผู้ถูกกล่าวหารายอื%นในความผิด
ทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

(๕) ประวัติการถูกลงโทษทางปกครองของผู้ถูกกล่าวหา หรือในกรณีที% 
ผูถู้กกล่าวหาเป็นนิตบิุคคล ใหห้มายความรวมถงึประวตักิารถูกลงโทษปรบัทางปกครอง
ของบุคลากรที%เกี%ยวขอ้งกบัการกระทาํของนิตบิุคคลที%ถูกกล่าวหานั >น 

(๖) ขอ้เทจ็จรงิอื%น ๆ ที%เกี%ยวขอ้ง 

 

สว่นที% ๓ 

คาํสั %งลงโทษปรบัทางปกครอง 

   
 

ข้อ ๑๕  คําสั %งลงโทษปรบัทางปกครองให้ทําเป็นหนังสือระบุ วัน เดือน ปี  
ที%ทาํคาํสั %งโทษปรบัทางปกครองที%ลง รวมทั >งชื%อ ลายมอืชื%อประธานกรรมการ 

 

ขอ้ ๑๖  คาํสั %งลงโทษปรบัทางปกครองตอ้งจดัใหม้เีหตุผลไวด้ว้ย และเหตุผลนั >น
อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั 

(๒) ขอ้กฎหมายที%อา้งองิ 

(๓) ขอ้พจิารณาและขอ้สนบัสนุนในการใชดุ้ลพนิิจ 

ความในวรรคหนึ%งไม่ใชบ้งัคบักบักรณี ดงัต่อไปนี> 
(๑) เหตุผลนั >นเป็นที%รูก้นัอยู่แลว้โดยไม่จาํเป็นตอ้งระบุอกี 

(๒) เป็นกรณีที%ตอ้งรกัษาไวเ้ป็นความลบั 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
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(๓) เป็นกรณีเร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเวลาอนัควร 
หากผูถู้กลงโทษรอ้งขอ คาํสั %งลงโทษปรบัทางปกครองใหใ้ชต้ามแบบ ทปค. ๑ ทา้ยประกาศนี> 

 

ข้อ ๑๗  การออกคําสั %งลงโทษปรบัทางปกครอง คณะกรรมการอาจมีคําสั %ง 
ใหผู้ถู้กลงโทษดาํเนินการใด ๆ เพื%อแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรอืเหมาะสมได ้

 

ขอ้ ๑๘  คาํสั %งลงโทษปรบัทางปกครองใหม้ผีลใชย้นัต่อผูถู้กลงโทษตั >งแต่ขณะที%
ผูน้ั >นไดร้บัแจง้เป็นตน้ไป 

 

สว่นที% ๔ 

การอุทธรณ์ 

   
 

ข้อ ๑๙  การอุทธรณ์คําสั %งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหผู้อุ้ทธรณ์ยื%นฟ้องต่อศาลปกครอง 

 

สว่นที% ๕ 

การบงัคบัโทษปรบัทางปกครอง 

   
 

ขอ้ ๒๐  เมื%อถงึกําหนดใหช้ําระค่าปรบัตามคําสั %งลงโทษปรบัทางปกครองแล้ว
ไม่มีการชําระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์มีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกสั %งปรบัชําระภายในเวลาที%กําหนดแต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่าเจด็วนั หนังสอืแจง้เตอืนใหช้าํระค่าปรบัทางปกครองใหใ้ชต้ามแบบ ทปค. ๒ 
ทา้ยประกาศนี> 

เมื%อครบกาํหนดเวลาใหนํ้าเงนิมาชาํระตามหนงัสอืแจง้เตอืนแลว้ ถา้ผูถู้กสั %งปรบั
ไม่ชําระหรือชําระค่าปรับไม่ครบถ้วน ให้คณะกรรมการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  
เพื%อบงัคบัชาํระค่าปรบัทางปกครอง 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ้ ๒๑  บรรดาการดําเนินการเพื%อลงโทษปรบัทางปกครองใดที%ไดด้ําเนินการ
ไปแล้วตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลักเกณฑ ์
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การพิจารณาลงโทษปรบัทางปกครองสําหรบัผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดําเนินการต่อไปตามประกาศฉบบัดงักล่าวจนเสรจ็สิ>น 
เวน้แต่การอุทธรณ์คาํสั %งลงโทษปรบัทางปกครองและการบงัคบัโทษปรบัทางปกครอง 

 

ขอ้ ๒๒๔๘  ประกาศนี>ใหใ้ชบ้งัคบัตั >งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที% ๖ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พเิชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

                                                                                 

๔๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๖๗ ง/หน้า ๑๐/๓ มนีาคม ๒๕๖๐ 
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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที% สนช. ๒/๒๕๕๙ 

เรื%อง มาตรฐานชปิการด์กลางสาํหรบับตัรเดบติที%ออกและมกีารใชจ้่ายภายในประเทศ 

ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

   
 

๑.  เหตุผลในการออกประกาศ 

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ออกประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์เรื%อง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื%อนไขในการประกอบธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙  
เพื%อยกระดบัความปลอดภัยในการให้บรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจน
สร้างความเชื%อมั %นต่อระบบการเงินและระบบการชําระเงินของประเทศ จึงกําหนดให ้
บตัรเดบติที%ออกและมกีารใชจ้่ายภายในประเทศต้องใชม้าตรฐานชปิการด์กลาง เพื%อใหม้ี
ความปลอดภยัเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเสรมิสรา้งความเชื%อมั %นในการทําธุรกรรม 
การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์อนัเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร ์National e - Payment 
ของรฐับาล 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้หารือกับสมาคมธนาคารไทย สมาคม
ธนาคารนานาชาติ และสภาสถาบันการเงินของรัฐแล้ว จึงเห็นควรประกาศกําหนด
มาตรฐานชิปการ์ดกลางสําหรับบัตรเดบิตที%ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ  
โดยมหีลกัการว่ามาตรฐานชปิการ์ดกลางดงักล่าว ต้องเป็นมาตรฐานชปิการ์ดสําหรบั 
บตัรเดบติที%ออกและมกีารใชจ้่ายภายในประเทศที%ได้มาตรฐานระดบัสากลเป็นที%ยอมรบั
และเหมาะสมกบัธุรกิจการชําระเงนิของไทย สนับสนุนการทําธุรกรรมด้วยบตัรเดบิต 
ให้มีความมั %นคงปลอดภัย น่าเชื%อถือ และรองรบัการให้บริการที%ข้ามเครือข่ายกันได ้
(Interoperability) อนัจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการชําระเงนิของประเทศและเศรษฐกิจ
โดยรวม และการประกาศกาํหนดมาตรฐานชปิการด์กลางนี> จะไม่เป็นการกดีกนัหรอืสรา้ง
อุปสรรคในการแขง่ขนัหรอืมขีอ้จาํกดัในการประกอบธุรกจิ 

 

๒.  อาํนาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓๑ แห่งประกาศคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื%อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื%อนไขในการประกอบธุรกจิบรกิาร 
การชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๓.  ขอบเขตการบงัคบัใช ้

ประกาศฉบับนี>ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบรกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสข์องสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๔.  เนื>อหา 

๔.๑ เพื%อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการออกบัตรเดบิตของผู้ออกบัตร ธปท.  
จึงกําหนดให้มาตรฐานไทยชิปการ์ด เป็นมาตรฐานชิปการ์ดกลางสําหรบับัตรเดบิต 
ที%ออกและมกีารใชจ้่ายภายในประเทศ  ทั >งนี> การกาํหนดมาตรฐานดงักล่าวไดผ่้านการหารอื
กบัสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาต ิและสภาสถาบนัการเงนิของรฐัแลว้ 

๔.๒ เพื%อให้มาตรฐานชปิการด์กลางสําหรบับตัรเดบติที%ออกและมกีารใช้จ่าย
ภายในประเทศเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที%ยอมรบัและเหมาะสมกบัธุรกจิการชําระเงนิ
ของไทย ธปท. อาจกาํหนด เพิ%มเตมิ แกไ้ข หรอืเปลี%ยนแปลงเงื%อนไขไดต้ามที%เหน็สมควร 

 

๕.  วนัเริ%มตน้บงัคบัใช ้

ประกาศนี>ใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัที%ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป๔๙ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที% ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วริไท  สนัตปิระภพ 

ผูว้่าการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                                                                 

๔๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๑๓ ง/หน้า ๓๑/๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
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พระราชบญัญตั ิ

การพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

ใหไ้ว ้ณ วนัที% ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที% ๒ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู มพีระราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที%เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ>นไว้โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี> 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี> เรียกว่า “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล 
เพื%อเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

มาตรา ๒ ๑  พระราชบัญญัติ นี> ให้ใช้บังคับตั >งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันีิ> 
“ดิจิทัล” หมายความว่า เทคโนโลยีที%ใช้วิธีการนําสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ%ง 

หรอืสญัลกัษณ์อื%นมาแทนค่าสิ%งทั >งปวง เพื%อใช้สรา้ง หรอืก่อให้เกดิระบบต่าง ๆ เพื%อให้
มนุษยใ์ชป้ระโยชน์ 

“ดิจิทัลเพื%อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสงัคม 
ที%มีการติดต่อสื%อสาร การผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจําหน่ายจ่ายแจก  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง  
การโลจสิติกส ์การศกึษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงนิ 
การลงทุน การภาษอีากร การบรหิารจดัการขอ้มลู และเนื>อหาหรอืกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
และสังคมอื%นใด หรือการใด ๆ ที%มีกระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิทัลหรือ 
                                                                                 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที% ๑๐ ก/หน้า ๑/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
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 ๖๔๗ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั >งในกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ กจิการวทิยุคมนาคม 
กจิการโทรคมนาคม กจิการสื%อสารดาวเทยีม และการบรหิารคลื%นความถี% โดยอาศยั
โครงสรา้งพื>นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื%อสาร รวมทั >งเทคโนโลยทีี%มกีารหลอมรวม 
หรอืเทคโนโลยอีื%นใดในทาํนองเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั 

“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน 
องค์กรอสิระและหน่วยงานอื%นของรฐั และหมายความรวมถึงคณะกรรมการที%มอีํานาจ
หน้าที%เกี%ยวกบักจิการใด ๆ ที%ใชป้ระโยชน์จากดจิทิลั 

“รฐัวสิาหกจิ” หมายความว่า รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื%อเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาต ิ

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื%อเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาต ิ

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

“คณะกรรมการบรหิารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบรหิารกองทุน
พฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันีิ> 
 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคมรกัษาการ
ตามพระราชบญัญตันีิ> 

 

หมวด ๑ 

การพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

   
 

มาตรา ๕  เพื%อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ เป็นส่วนรวม ให้คณะรฐัมนตรจีดัให้มนีโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วย 
การพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคมขึ>นตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
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การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพื%อเศรษฐกิจและสังคม ให้ทําเป็นประกาศพระบรมราชโองการ 
และประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เมื%อมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื%อเศรษฐกจิและสงัคมแล้วหน่วยงานของรฐัต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที%ของตน 
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัชาตดิงักล่าว 

 

มาตรา ๖  นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยการพฒันาดิจทิลัเพื%อเศรษฐกิจ
และสงัคมมเีป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย ดงัต่อไปนี> 

(๑) การดาํเนินการและการพฒันาใหก้ารใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัก่อใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดโดยวิธีการอย่างหนึ%งอย่างใดที%ทําให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื%อมโยงกันได ้
หรอืวธิอีื%นใดที%เป็นการประหยดัทรพัยากรของชาตแิละเกดิความสะดวกต่อผูท้ี%เกี%ยวขอ้ง 
รวมถงึการเพิ%มประสทิธภิาพในการใชจ้่ายงบประมาณประจาํปี 

(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื>นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที%เป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคม ซึ%งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื%อสาร แพร่เสยีง แพร่ภาพ 
ในทุกรปูแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื>นดนิพื>นนํ>า ในอากาศ หรอือวกาศ และเป้าหมายในการ
ใช้คลื%นความถี%ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม และประโยชน์ 
ของประชาชน 

(๓) การสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้รีะบบการใหบ้รกิารหรอืแอพพลเิคชั %นสาํหรบั
ประยุกตใ์ชง้านดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 

(๔) การส่งเสรมิให้เกดิมาตรฐานหรอืกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลั 
ให้สอดคล้องกนัเพื%อให้การทํางานระหว่างระบบสามารถทํางานเชื%อมโยงกนัได้อย่างมี
ความมั %นคงปลอดภยั อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน รวมตลอดทั >งทําใหร้ะบบหรอืการใหบ้รกิาร
มคีวามน่าเชื%อถอื และแนวทางการส่งเสรมิให้เกดิการใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลัในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกันการเข้าถึง 
และใชป้ระโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทยีม ทั %วถงึ และเป็นธรรม โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวตักรรม 
ด้านเทคโนโลยีดิจทิลัการพัฒนาให้เกดิการใช้เทคโนโลยีดจิิทลัเพื%อสร้างหรอืเผยแพร่
เนื>อหาผ่านทางสื%อที%ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและความมั %นคง
ของประเทศ 
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 ๖๔๙ 

(๖) การส่งเสรมิและสนับสนุนการผลติและพฒันากําลงัคน ให้เกดิความพร้อม
และความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจทิลัให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมทั >งสร้าง
ความตระหนกัและรูเ้ท่าทนัสื%อและสารสนเทศอื%น ส่งเสรมิและสนับสนุนใหล้ดความเหลื%อมลํ>า
ในการเขา้ถงึบรกิารที%จาํเป็นต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 

(๗) การพฒันาคลงัขอ้ม ูลและฐานขอ้มูลดจิทิลั การบรหิารจดัการความรู ้
รวมทั >งการส ่งเสรมิเพื%อใหม้รีะบบที %เป็นศ ูนยแ์ห่งการเรยีนรูแ้ละใหบ้รกิารขอ้ม ูล 
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี%ทนัสมยั ซึ%งเอื>อต่อการนําไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบที%เหมาะกบัยุคสมยั 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 

   
 

สว่นที% ๑ 

คณะกรรมการดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

   
 

มาตรา ๗  ใหม้คีณะกรรมการดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตปิระกอบดว้ย 

(๑) นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองนายกรฐัมนตรทีี%นายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธกิารคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่ น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน 
ซึ%งคณะรฐัมนตรแีต่งตั >ง 

ให้ปลดักระทรวงดิจทิลัเพื%อเศรษฐกิจและสงัคมเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และใหเ้ลขาธกิารเป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ%ง ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั >งจากบุคคล 
ซึ%งมคีวามรู ้ความเชี%ยวชาญ และความสามารถเป็นที%ประจกัษ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
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 ๖๕๐ 

และการสื%อสาร ด้านเศรษฐศาสตร ์ด้านสงัคมศาสตร ์ด้านบรหิารธุรกจิ ด้านกฎหมาย 
หรอืดา้นอื%นที%เกี%ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลเพื%อเสนอคณะรฐัมนตรแีต่งตั >งเป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิรวมทั >งการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื%อดํารงตําแหน่งแทนผูท้ี%พน้จาก
ตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๙ วรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที%คณะรฐัมนตรกีําหนด
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงัต่อไปนี> 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่เกนิหกสบิหา้ปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๔) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที%สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที%ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรอืหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจรติต่อหน้าที%หรอืประพฤตชิั %วอย่างรา้ยแรง 

(๗) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื%นใด หรือเป็นกรรมการ ผู้จดัการ  
หรอืลูกจา้งขององคก์ารเอกชนใดที%มสี่วนไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชน์ขดัแยง้ไม่ว่าโดยตรง
หรอืโดยออ้มกบัการปฏบิตัหิน้าที%ในตําแหน่งกรรมการ 

(๘) ไม่เป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืง สมาชกิสภาทอ้งถิ%น หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ%น 
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ%งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที%ปรึกษา 
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที%ของพรรคการเมอืง 

 

มาตรา ๙  กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละสี%ปี 

ในกรณีที%มีการแต่งตั >งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ%มเติมหรือแทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที%พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรฐัมนตรอีาจแต่งตั >งกรรมการเพิ%มเติม 
หรอืกรรมการแทนตําแหน่งที%ว่างได้และให้ผู้ที%ได้รบัแต่งตั >งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ%มเตมิหรอืแทนตําแหน่งที%ว่างนั >นดาํรงตําแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระที%เหลอือยู่ 

เมื%อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ%ง หากยังมิได้มีการแต่งตั >งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ>นใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ%งพ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่ง 
เพื%อดาํเนินงานต่อไปจนกว่าจะไดม้กีารแต่งตั >งกรรมการผูท้รงคุณวุฒขิึ>นใหม่ 
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 ๖๕๑ 

เพื%อใหไ้ดม้าซึ%งกรรมการผูท้รงคุณวุฒชิุดใหม่เขา้มาปฏบิตัหิน้าที%เมื%อสิ>นสดุวาระ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดมิ ให้ดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่
ก่อนครบวาระของกรรมการผูท้รงคุณวุฒชิุดเดมิเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสบิวนั 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ%งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตั >งอีกได ้ 
แต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒพิน้จากตําแหน่งเมื%อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๘ 

 

มาตรา ๑๑  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที% ดงัต่อไปนี> 
(๑) จัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื%อเศรษฐกิจ 

และสงัคมเสนอต่อคณะรฐัมนตรีเพื%อพิจารณาอนุมัติซึ%งอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายตามที%
กาํหนดไวใ้นมาตรา ๖ 

(๒) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรีเพื%อกําหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน  
การคลงั การลงทุน รวมทั >งมาตรการทางภาษแีละสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ในสว่นที%เกี%ยวกบั
หรอืเพื%อประโยชน์ในการพฒันาดิจทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม รวมตลอดทั >งเสนอแนะ
มาตรการในการจดัหาพสัดุ และจดัซื>อจดัจา้งภาครฐัที%สามารถขจดัปัญหาและอุปสรรค 
ในการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคมได ้

(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี%ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายและ 
แผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

(๔) ออกระเบียบเกี%ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และ 
การจัดการกองทุนการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน  
โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการบรหิารทุนหมุนเวยีน 

(๕) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรใีนการจดัใหม้หีรอืปรบัปรุงกฎหมายที%เกี%ยวขอ้ง
กบัการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

(๖) รายงานคณะรฐัมนตรเีพื%อให้มีมติยบัยั >งการดําเนินการของหน่วยงานใด 
ที%ไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

(๗) ออกประกาศหรอืระเบยีบเพื%อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ> 
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 ๖๕๒

(๘) ปฏิบัติหน้าที%อื%นตามที%นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
หรอืตามที%มกีฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นหน้าที%ของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๒  ให้มีคณะที%ปรึกษาคณะหนึ%ง มีอํานาจหน้าที%ในการรวบรวม 
ความคิดเห็น ให้คําปรกึษาและข้อเสนอแนะ หรอืดําเนินการอย่างหนึ%งอย่างใดตามที%
คณะกรรมการมอบหมาย 

หลกัเกณฑ์และวธิีการแต่งตั >ง คุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม องค์ประกอบ 
และวธิกีารปฏบิตัิหน้าที%และวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง ของคณะ 
ที%ปรกึษา ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที%คณะกรรมการกาํหนด 

 

สว่นที% ๒ 

คณะกรรมการเฉพาะดา้น 

   
 

มาตรา ๑๓  ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที%ของคณะกรรมการดิจิทัล 
เพื%อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามมาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน  
เพื%อปฏบิตัหิน้าที%ในสว่นที%เกี%ยวกบัเรื%อง ดงัต่อไปนี> 

(๑) คณะกรรมการโครงสร้างพื>นฐานดิจิทัล มีอํานาจหน้าที%จดัทํา เสนอแนะ  
และติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติตามมาตรา ๖ (๒) (๓)  
และ (๔) และนโยบายและแผนระดบัชาตอิื%นที%คณะกรรมการกาํหนด 

(๒) คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม มอีํานาจ
หน้าที%จ ัดทํา เสนอแนะ และติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาต ิ
ตามมาตรา ๖ (๕) (๖) และ (๗) และนโยบายและแผนระดบัชาตอิื%นที%คณะกรรมการกาํหนด 

(๓) คณะกรรมการเฉพาะด้านอื%น ซึ%งคณะกรรมการแต่งตั >งโดยความเหน็ชอบ
ของคณะรฐัมนตรเีพื%อปฏบิตัหิน้าที%ตามที%คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๑๔  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการเฉพาะดา้น แต่ละคณะ 
มอีาํนาจหน้าที% ดงัต่อไปนี> 

(๑) รวบรวมข้อมูลและจดัทํานโยบายและแผนเฉพาะด้าน พร้อมทั >งแนวทาง 
และมาตรการในการส่งเสรมิและพฒันาด้านเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัที%คณะกรรมการ
เฉพาะด้านนั >นรบัผิดชอบและเสนอต่อคณะกรรมการเพื%อประกอบการจดัทํานโยบาย 
และแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 
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 ๖๕๓ 

(๒) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี%ยวกบัการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
เฉพาะด้าน รวมทั >งเสนอมาตรการในการดําเนินการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏบิตักิารตามนโยบายและแผนเฉพาะดา้นดงักล่าว 

(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดบัชาต ิ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื%อเศรษฐกิจและสงัคม และนโยบายและแผนเฉพาะด้าน 
ในความรบัผดิชอบแลว้รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรรมการ 

(๔) กํากับดูแลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานเฉพาะด้าน 
ของหน่วยงานของรฐัและการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามหมวด ๕ ภายในขอบเขต
อาํนาจของคณะกรรมการเฉพาะดา้นนั >น ๆ 

(๕) เชญิหน่วยงานของรฐัหรอืบุคคลใดมาใหข้อ้เทจ็จรงิ ความเหน็ หรอืคําแนะนํา 
ตลอดจนสง่เอกสารหรอืหลกัฐานที%เกี%ยวขอ้งเพื%อประกอบการดาํเนินงานได ้

(๖) ปฏิบัติหน้าที%อื%นตามที%คณะกรรมการมอบหมาย หรือตามที%มีกฎหมาย
กาํหนดใหเ้ป็นหน้าที%ของคณะกรรมการเฉพาะดา้น 

ในการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการตาม (๑) หากคณะกรรมการ
เฉพาะดา้นเหน็ว่าภารกจิหรอืงานใดไม่มผีูร้บัผดิชอบ หรอืหน่วยงานของรฐัที%รบัผดิชอบ
ไม่ดําเนินการหรอืดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที%กําหนดหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
ทั >งหมดหรอืบางส่วน คณะกรรมการเฉพาะด้านอาจเสนอแนวทางหรอืมาตรการในการ
ดาํเนินการโดยใหส้าํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัหรอืหน่วยงานอื%นของรฐัเป็นผูด้าํเนินการ
ตามภารกจิหรอืงานนั >นแทนได ้โดยใหเ้สนอต่อคณะกรรมการเพื%อพจิารณาเสนอคณะรฐัมนตรี
ใหค้วามเหน็ชอบ ในกรณีจําเป็น กองทุนจะสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการดําเนินการทั >งหมด
หรอืบางสว่นตามระเบยีบที%คณะกรรมการกาํหนดกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๕  ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒)  
แต่ละคณะประกอบดว้ย 

(๑) กรรมการคนหนึ%งในคณะกรรมการ ที%คณะกรรมการแต่งตั >ง เป็นประธาน
กรรมการ 

(๒) กรรมการซึ%งคณะกรรมการแต่งตั >งจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ดงัต่อไปนี>
หน่วยงานละหนึ%งคน เป็นกรรมการ 

(ก ) คณ ะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา ๑๓  (๑) ได้แ ก่  ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงการท่องเที%ยวและกีฬา 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพลงังาน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย ์
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 ๖๕๔

ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ ผูแ้ทน
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ผูแ้ทนคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผูแ้ทน
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และผู้แทนสํานักงาน
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

(ข ) คณะกรรมการเฉพาะด้านตามมาตรา ๑๓ (๒ ) ได้แ ก่  ผู้แทน
กระทรวงการคลงั ผูแ้ทนกระทรวงการท่องเที%ยวและกฬีา ผูแ้ทนกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมั %นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวง
พาณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงวฒันธรรม ผูแ้ทนกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีผูแ้ทน
กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนกระทรวงศกึษาธกิาร ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ทน
กรมทรพัย์สินทางปัญญา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสํานักงานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 
ผูแ้ทนสาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิและผูแ้ทนสาํนกังานสง่เสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลั 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ%งคณะกรรมการแต่งตั >งจํานวนไม่เกินหกคน  
เป็นกรรมการ 

(๔) เลขาธกิารเป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที%เห็นสมควรเพื%อพิจารณาแต่งตั >งเป็น
กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที%คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๑๖  ให้นําบทบญัญัตมิาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บงัคบั
กบักรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการเฉพาะดา้นโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๗  ให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการเฉพาะดา้นและใหม้อีาํนาจหน้าที%ดงัต่อไปนี>ดว้ย 

(๑) จดัทาํร่างนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิ
และสงัคมตามเป้าหมายที%คณะกรรมการกาํหนดเพื%อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) จัดทําร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านตามแนวทางที%คณะกรรมการ 
เฉพาะดา้นกําหนดและสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลั
เพื%อเศรษฐกจิและสงัคมเพื%อเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะดา้น 

(๓) ประสานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ในการส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัในการจดัทําแผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั
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และการดําเนินการ เพื%อให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยการพฒันา
ดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม โดยเฉพาะที%เกี%ยวกบัการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

(๔) เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
และแผนระดบัชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื%อเศรษฐกิจและสงัคม รวมทั >งนโยบาย 
และแผนเฉพาะดา้น 

(๕) สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื%อนไหวของสถานการณ์ 
ดา้นการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม และแนวโน้มการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิ
และสงัคม รวมทั >งวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัลที%มีผลต่อ 
การพฒันาประเทศเพื%อเสนอต่อคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการเฉพาะดา้น 

(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม แผนปฏบิตักิาร แผนงาน รวมทั >งมาตรการ
ที%เกี%ยวขอ้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะดา้น 

(๗) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรฐัและเอกชนที%เกี%ยวข้องกับ 
การบรหิารและพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคมตามพระราชบญัญตันีิ>และกฎหมายอื%น
ที%เกี%ยวขอ้ง 

(๘) ศกึษา วเิคราะห์ และพจิารณา หรอืดําเนินการอื%นใดตามที%คณะกรรมการ 
หรอืคณะกรรมการเฉพาะดา้นมอบหมาย หรอืเพื%อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันีิ> 

(๙) อํานาจหน้าที%อื%นที%คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย หรือตามที%มี
กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหน้าที%ของสาํนกังาน 

 

มาตรา ๑๘  ให้คณะกรรมการเฉพาะด้านมีอํานาจแต่งตั >งคณะอนุกรรมการ 
เพื%อปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ%งตามที%คณะกรรมการเฉพาะดา้นมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๙  การประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้าน  
คณะที%ปรกึษา และคณะอนุกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที%คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๒๐  ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ที%ปรกึษา 
กรรมการเฉพาะดา้น และอนุกรรมการ ไดร้บัเบี>ยประชุมหรอืค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์
ที%คณะรฐัมนตรกีาํหนด 
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หมวด ๓ 

นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

   
 

มาตรา ๒๑  เมื%อประกาศใชน้โยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลั
เพื%อเศรษฐกิจและสงัคมตามความในมาตรา ๕ แล้ว ให้หน่วยงานของรฐัทุกหน่วย
ดาํเนินการตามนโยบายและแผนระดบัชาตดิงักล่าว และใหส้าํนกังบประมาณตั >งงบประมาณ
ใหห้น่วยงานของรฐัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัชาตนิั >น 

 

มาตรา ๒๒  ให้หน่วยงานของรฐัที%มีหน้าที%ดําเนินการตามภารกิจที%กําหนด 
ในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทลัเพื%อเศรษฐกิจและสงัคมจดัทํา 
หรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที%มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดบัชาตดิงักล่าวโดยเรว็ และสง่ใหค้ณะกรรมการเฉพาะดา้นที%คณะกรรมการมอบหมาย
เพื%อทราบ 

ในกรณีที%คณะกรรมการเฉพาะด้าน ที%คณะกรรมการมอบหมายเห็นว่า
แผนปฏิบัติการหรือแผนงานที%ได้รับตามวรรคหนึ% งยังไม่สอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนระดบัชาติว่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม ใหแ้จง้ใหห้น่วยงาน
ของรฐัเจ้าของแผนดําเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ดงักล่าวต่อไป ในกรณีที%คณะกรรมการเฉพาะด้านและหน่วยงานของรฐัมีความเห็น 
ไม่สอดคล้องกนัให้เสนอคณะกรรมการเพื%อวนิิจฉัยชี>ขาด คําชี>ขาดของคณะกรรมการ 
ใหเ้ป็นที%สดุ 

 

หมวด ๔ 

กองทุนพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

   
 

สว่นที% ๑ 

การจดัตั >งกองทุน 

   
 

มาตรา ๒๓  ใหจ้ดัตั >งกองทุนขึ>นกองทุนหนึ%งในสาํนักงานคณะกรรมการดจิทิลั
เพื%อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเรยีกว่า “กองทุนพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม” 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื%อใชจ้่ายเกี%ยวกบัการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม เพื%อให้
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 ๖๕๗

เป็นไปตามนโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 
และแผนยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

 

มาตรา ๒๔  กองทุนประกอบดว้ยเงนิและทรพัยส์นิ ดงัต่อไปนี> 
(๑) เงนิทุนประเดมิที%รฐับาลจดัสรรใหต้ามมาตรา ๖๐ 

(๒) เงนิอุดหนุนที%รฐับาลจดัสรรใหจ้ากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

(๓) เงนิที%ไดร้บัจากการจดัสรรคลื%นความถี% ตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์รจดัสรร
คลื%นความถี%และกํากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคม โดยใหส้าํนกังาน กสทช. จดัสรรใหใ้นอตัรารอ้ยละสบิหา้ของรายไดจ้ากการ
จดัสรรคลื%นความถี%ดงักล่าว 

(๔) เงนิที%ไดร้บัการจดัสรรจากรายไดข้องสาํนกังาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๑) 
และ (๒) แห่งพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื%นความถี%และกํากบัการประกอบกจิการ
วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เว้นแต่ในส่วน 
ที%เกี%ยวกบัดอกผล โดยใหส้าํนกังาน กสทช. จดัสรรใหใ้นอตัรารอ้ยละสบิหา้ของเงนิรายได้
ของสาํนกังาน กสทช. ดงักล่าว 

(๕) เงนิที% กสทช. โอนใหก้องทุนตามมาตรา ๒๕ 

(๖) เงนิหรอืทรพัยส์นิที%มผีูบ้รจิาคหรอืมอบให ้

(๗) เงนิหรอืทรพัยส์นิที%ตกเป็นของกองทุนหรอืที%กองทุนไดร้บัตามกฎหมาย 

(๘) ค่าตอบแทน ค่าบรกิาร หรอืรายได้จากการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
หรอืกองทุน รวมทั >งผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทางปัญญาที%เป็นของสาํนกังานหรอืกองทุน 

(๙) ดอกผล ผลประโยชน์ หรอืรายไดอ้ื%นที%เกดิจากเงนิหรอืทรพัยส์นิของกองทุน 

ใหก้องทุนตามวรรคหนึ%ง เฉพาะในส่วนที%ไดร้บัตาม (๓) และ (๔) มเีงนิสดสงูสุด
ปีงบประมาณละไม่เกินห้าพันล้านบาท และให้คณะรฐัมนตรมีีอํานาจในการปรบัเพิ%ม 
หรอืลดเงนิสดสงูสุดได ้โดยให้คํานึงถึงความเพยีงพอของการดําเนินการตามวตัถุประสงค์
ของกองทุน 

เงินสดของกองทุนส่วนที%เกินจากเงินสดสูงสุดที%กําหนดไว้ตามวรรคสอง  
ใหก้องทุนนําสง่เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

มาตรา ๒๕  ให ้กสทช. มอีํานาจมอบหมายใหส้าํนักงานเป็นผูด้ําเนินการจดัให้มี
บรกิารโทรคมนาคมตามแผนการจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพื>นฐานโดยทั %วถงึและบรกิาร
เพื%อสงัคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลื%นความถี%และกํากบัการประกอบกจิการ
วทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั >งหมดหรอืบางส่วนแทน 
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 ๖๕๘

กสทช. ได ้และเมื%อ กสทช. ไดม้อบหมายดงักล่าวแลว้ใหโ้อนเงนิที%เรยีกเกบ็จากผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื%อนําไปใช้ดําเนินการสนับสนุนการจดัให้มี
บรกิารโทรคมนาคมตามแผนการจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพื>นฐานโดยทั %วถงึและบรกิาร
เพื%อสงัคมดงักล่าวให้กองทุนตามความจําเป็น และให้สํานักงานใช้เงนิดงักล่าวเฉพาะ 
เพื%อค่าใชจ้่ายเกี%ยวกบักจิการที%ไดร้บัมอบหมาย 

 

มาตรา ๒๖  เงนิของกองทุน ใหใ้ชจ้่ายเพื%อกจิการ ดงัต่อไปนี> 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรฐัและเอกชน 

หรอืบุคคลทั %วไปในการดําเนินการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม  ทั >งนี> การส่งเสรมิ 
สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื%อประโยชน์ต่อการ
ให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากําไรโดยไม่เป็นการทําลายการแข่งขัน 
อนัพงึมตีามปกตวิสิยัของกจิการภาคเอกชน 

(๒) ใหทุ้นอุดหนุนการวจิยัและพฒันาแก่หน่วยงานของรฐัและเอกชนหรอืบุคคล
ทั %วไปในเรื%องที%เกี%ยวกบัการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

(๓) จดัสรรเป็นเงนิอุดหนุนแก่สํานักงานในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที%
นอกเหนือจากที%ไดร้บัจากงบประมาณแผ่นดนิ 

(๔) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดจิทิลัตามที%คณะกรรมการบรหิารกองทุนเหน็สมควร 

(๕) เป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทุน 

(๖) ค่าใชจ้่ายอื%น ๆ ตามหลกัเกณฑท์ี%คณะกรรมการกาํหนด 

 

สว่นที% ๒ 

การบรหิารกองทุน 

   
 

มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ%งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม” ประกอบดว้ย 

(๑) รองประธานกรรมการตามมาตรา ๗ (๒) เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดิจทิลัเพื%อเศรษฐกิจและสงัคม เป็นรองประธาน
กรรมการ 

(๓) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื%อเศรษฐกิจและสังคม  
และผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ เป็นกรรมการ 
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 ๖๕๙

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ (๔) ซึ%งคณะกรรมการกําหนด จํานวน
สามคน เป็นกรรมการ 

(๕) เลขาธกิารเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๒๘  ใหค้ณะกรรมการบรหิารกองทุนรบัผดิชอบในการบรหิารกองทุน 
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนตามมาตรา ๒๓ และมอีาํนาจหน้าที% ดงัต่อไปนี> 

(๑) พิจารณาอนุมตัิการส่งเสรมิ สนับสนุน หรอืให้ความช่วยเหลอืตามมาตรา ๒๖ 
(๑) และ (๒) โดยไม่ก่อใหเ้กดิการขดักนัแห่งผลประโยชน์  ทั >งนี> ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงื%อนไขที%คณะกรรมการกาํหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินหรือค่าใช้จ่าย ตามมาตรา ๒๖ (๓) (๔)  
และ (๕) 

(๓) บรหิารกองทุนและดําเนินการเกี%ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์ และการจดัการ
กองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละเงื%อนไขที%คณะกรรมการกาํหนด 

(๔) วางแนวทางการปฏบิตัิตามระเบยีบว่าด้วยการเกบ็รกัษาและการเบกิจ่ายเงนิ
และทรพัยส์นิของกองทุนที%ออกตามมาตรา ๑๑ (๔) และการดาํเนินการอื%นที%จาํเป็น 

(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที%ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
หรอืช่วยเหลอืจากกองทุน 

(๖) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการและ
คณะรฐัมนตรภีายในหนึ%งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัสิ>นปีบญัช ีและเปิดเผยรายงานดงักล่าว
ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทั %วไป 

(๗) แต่งตั >งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที%ปรึกษาเพื%อพิจารณา 
หรอืปฏบิตักิารตามที%คณะกรรมการบรหิารกองทุนมอบหมาย 

(๘) ปฏบิตัหิน้าที%อื%นที%จาํเป็นเพื%อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกองทุน 

 

มาตรา ๒๙  การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบที%คณะกรรมการบรหิารกองทุนกาํหนด 

 

มาตรา ๓๐  ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
ในคณะกรรมการบริหารกองทุน รวมทั >งอนุกรรมการ คณะทํางาน และที%ปรึกษา  
ที%คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั >งขึ>นตามมาตรา ๒๘ (๗) ได้รับเบี>ยประชุม 
หรอืค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑท์ี%คณะรฐัมนตรกีาํหนด 
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มาตรา ๓๑  ให้สํานักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และดาํเนินการในเรื%องดงัต่อไปนี>ดว้ย 

(๑) จดัทําแผนการดําเนินงานประจําปี แผนการเงนิและงบประมาณประจําปี
ของกองทุนเพื%อเสนอคณะกรรมการบรหิารกองทุนใหค้วามเหน็ชอบ 

(๒) จัดให้มีบุคคลภายนอกที% เป็นอิสระเพื% อประเมินผลการดําเนินการ 
ของกองทุนเพื%อเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุน 

(๓) ให้ความช่วยเหลือหรือคําแนะนําแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  
หรอืช่วยเหลอืตามมาตรา ๒๖ 

(๔) รบัผดิชอบในการจดัทาํงบดุล งบการเงนิ และบญัชทีาํการของกองทุน 

(๕) จดัทาํรายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปีของกองทุน 

(๖) ดําเนินการอื%นใดตามพระราชบัญญัตินี>หรือตามที%คณะกรรมการบริหาร
กองทุนมอบหมาย 

 

มาตรา ๓๒  ใหค้ณะกรรมการบรหิารกองทุนจดัทํางบดุล งบการเงนิ และบญัชี
ทาํการสง่ผูส้อบบญัชภีายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ>นปีบญัชทีุกปี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที%สํานักงาน 
การตรวจเงนิแผ่นดนิใหค้วามเหน็ชอบเป็นผูส้อบบญัชขีองกองทุนทุกรอบปี แลว้ทาํรายงาน
ผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการเพื%อรายงานต่อคณะรฐัมนตรพีรอ้มกบัรายงาน
ตามมาตรา ๒๘ (๖) ในรายงานดงักล่าวใหส้าํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิแสดงความเหน็
เกี%ยวกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการใชเ้งนิของกองทุนดว้ย 

 

มาตรา ๓๓  ใหส้าํนักงานวางและรกัษาไวซ้ึ%งระบบบญัชขีองกองทุนอนัถูกต้อง
และเหมาะสมต่อการดาํเนินการของกองทุน และถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชทีี%รบัรอง
ทั %วไป 

 

หมวด ๕ 

การสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

   
 

มาตรา ๓๔  ให้มสีาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั มวีตัถุประสงคเ์พื%อสง่เสรมิ 
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริม 
ให้เกิดการนําไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม  
และความมั %นคงของประเทศ 
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 ๖๖๑

สํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทลัเป็นหน่วยงานของรฐัมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ หรอืรฐัวสิาหกจิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอื%น 

กจิการของสาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัไม่อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย
ว่าดว้ยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม และกฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน 
แต่พนักงานและลูกจา้งของสาํนักงานต้องไดร้บัประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที%กําหนดไว้
ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม และกฎหมาย
ว่าดว้ยเงนิทดแทน 

 

มาตรา ๓๕  นอกจากอาํนาจหน้าที%ในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ตามมาตรา ๓๔ สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัมอีาํนาจหน้าที%ดงัต่อไปนี>ดว้ย 

(๑) จดัทําแผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
และแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 

(๒) ส่งเสรมิและสนับสนุนการลงทุนหรอืประกอบกจิการเกี%ยวกบัอุตสาหกรรม
หรอืนวตักรรมดจิทิลั 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื%นในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
หรอืนวตักรรมดจิทิลั 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี%ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้าน
อุตสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลั 

(๕) เสนอแนะ เร่งรดั และติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ
หรอืมาตรการเกี%ยวกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรอืนวตักรรม
ดจิทิลัต่อหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้ง 

(๖) ปฏิบัติหน้าที%อื%นตามที%คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้าน หรือ
คณะกรรมการกํากบัสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัมอบหมาย หรอืตามที%กฎหมาย
กาํหนด 

การดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์
การสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ให้หมายความรวมถึงอุตสาหกรรม 
หรือนวัตกรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื%อสร้างหรือเผยแพร่เนื>อหาผ่านทางสื%อ 
ที%เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และความมั %นคงของประเทศดว้ย 
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 ๖๖๒

มาตรา ๓๖  ให้มีคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
คณะหนึ%ง ประกอบดว้ย ผูซ้ึ%งรฐัมนตรแีต่งตั >ง เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงดจิทิลั
เพื%อเศรษฐกจิและสงัคม และเลขาธกิาร เป็นกรรมการ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒอิกี 
ไม ่น ้อยกว่าสี %คนแต่ไม ่เกนิหกคน ซึ %งรัฐมนตรีแต่งตั >งทําหน้าที%กํากับและติดตาม 
การดาํเนินงานของสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

ใหผู้อ้ํานวยการทําหน้าที%เลขานุการของคณะกรรมการกํากบัสาํนักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลั 

ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามวรรคหนึ%ง ใหร้ฐัมนตรแีต่งตั >ง
จากบุคคลซึ%งมคีวามรู ้ความเชี%ยวชาญ และความสามารถเป็นที%ประจกัษ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื%อสาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ  
ด้านกฎหมาย หรือด้านอื%นที%เกี %ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกํากบัสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิิทัลตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ที%คณะกรรมการกาํหนด 

ให้นําบทบญัญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ มาใช้บงัคบักบัประธานกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒโิดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๗  ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการ
กาํกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละสี%ปี 

ในกรณีที%มกีารแต่งตั >งประธานกรรมการแทนประธานกรรมการที%พน้จากตําแหน่ง
ก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั >งประธานกรรมการแทนตําแหน่งที%ว่างได้ และให้ผู้ที% 
ได้รบัแต่งตั >งเป็นประธานกรรมการแทนตําแหน่งที%ว่างนั >นดํารงตําแหน่งได้เท่ากบัวาระ 
ที%เหลอือยู่ 

ในกรณีที%มีการแต่งตั >งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ%มเติมหรือแทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที%พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั >งกรรมการเพิ%มเติม 
หรอืกรรมการแทนตําแหน่งที%ว่างได้ และให้ผู้ที%ได้รบัแต่งตั >งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ%มเตมิหรอืแทนตําแหน่งที%ว่างนั >นดาํรงตําแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระที%เหลอือยู่ 

ในกรณีที%ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง 
ตามวาระ ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที%ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั >งประธานกรรมการ 
หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒขิึ>นใหม่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ%งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
อาจไดร้บัแต่งตั >งอกีไดแ้ต่ไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 
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มาตรา ๓๘  การประชุมของคณะกรรมการกํากบัสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ดจิิทลัให้เป็นไปตามระเบียบที%คณะกรรมการกํากบัสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิัล
กาํหนด 

 

มาตรา ๓๙  ใหป้ระธานกรรมการ และกรรมการกํากบัสํานักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลัไดร้บัเบี >ยประชุมหรอืค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑท์ี%คณะกรรมการ
กาํหนด 

 

มาตรา ๔๐  นอกจากอํานาจหน้าที%ตามมาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการกํากับ
สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัมอีาํนาจหน้าที%ดงัต่อไปนี>ดว้ย 

(๑) ให้ความเหน็ชอบแผนยุทธศาสตร์การส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัที%สํานักงาน
สง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัจดัทาํตามมาตรา ๓๕ (๑) 

(๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี%ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน  
และกิจการอื%นอนัจําเป็นในการบรหิารงานสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิัล ระเบียบ 
หรอืขอ้บงัคบัดงักล่าวตอ้งมุ่งใหเ้กดิความคล่องตวั ความมปีระสทิธภิาพ และตรวจสอบได ้

(๓) แต่งตั >งและถอดถอนผูอ้าํนวยการ และกําหนดอตัราเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอื%นของผูอ้าํนวยการ 

(๔) ปฏบิตัหิน้าที%อื%นตามพระราชบญัญตันีิ>หรอืตามที%คณะกรรมการมอบหมาย 

ในการปฏบิตั ิงานตามวรรคหนึ%ง คณะกรรมการกํากบัสํานักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลัอาจตั >งคณะอนุกรรมการเพื%อพจิารณา เสนอแนะ และดําเนินการอย่างหนึ%ง
อย่างใดตามที%คณะกรรมการกาํกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัมอบหมายได ้

 

มาตรา ๔๑  แผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัที%สํานักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลัจดัทําขึ>นตามมาตรา ๓๕ (๑) ต้องสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื%อเศรษฐกิจและสังคม และอย่างน้อยต้องกําหนดเรื%อง
ดงัต่อไปนี>ดว้ย 

(๑) แนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกดิการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพื%อสรา้ง
หรือเผยแพร่เนื>อหาผ่านทางสื%อที%เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ 
ความมั %นคงของประเทศ 

(๒) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 
หรอืงานวจิยัดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั 
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 ๖๖๔

(๓) แนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนการตลาด การลงทุน กระบวนการผลติ 
และการใหบ้รกิารเกี%ยวกบัเทคโนโลยดีจิทิลั 

(๔ ) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒ นากําลังคน 
ดา้นอุตสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

(๕) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้
ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรม 

(๖) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน 
ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลัอย่างคุม้ค่า ประหยดัและปลอดภยั 

(๗) แนวทางการสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัตามหลกัการ
การออกแบบที%เป็นสากล และการพฒันาเทคโนโลยสีิ%งอาํนวยความสะดวก 

(๘) แนวทางการส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรม
และนวตักรรมดจิทิลั 

(๙) แนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนการศกึษา ค้นคว้า วิจยั การถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละนวตักรรมที%จาํเป็นต่อการพฒันาอุตสาหกรรมดจิทิลั 

 

มาตรา ๔๒  เมื%อคณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ที%จ ัดทําขึ>นตามมาตรา ๓๕ (๑) แล้ว ให้สํานักงาน
ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัปฏบิตัิตามแผนดงักล่าวโดยเคร่งครดั ในกรณีที%การปฏบิตัิตาม
แผนดงักล่าวอยู่ในอํานาจหน้าที%ของหน่วยงานอื%นหรอืจําเป็นต้องได้รบัการสนับสนุน 
จากหน่วยงานอื%น ให้เสนอแผนยุทธศาสตร์นั >นต่อคณะกรรมการเพื%อให้ความเห็นชอบ 
และเมื%อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
แจง้ไปยงัหน่วยงานของรฐัที%เกี%ยวขอ้งเพื%อทราบและนําไปปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกนั 

 

มาตรา ๔๓  นอกจากอํานาจในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
ตามมาตรา ๓๔ ใหส้าํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัมอีาํนาจหน้าที%ดงัต่อไปนี>ดว้ย 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ | มสีทิธคิรอบครองและมทีรพัยสทิธต่ิาง ๆ 

(๒) ก่อตั >งสทิธหิรอืทํานิติกรรมทุกประเภทเพื%อประโยชน์ในการดําเนินกจิการ
ของสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื%นทั >งภาครัฐ 
และภาคเอกชนทั >งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที%เกี%ยวกับการดําเนินการ 
ตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
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(๔) ถอืหุน้ เขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขา้ร่วมทุนกบับุคคลอื%นเพื%อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามมาตรา ๓๔ 

(๕) กู้ยืมเงนิเพื%อประโยชน์ในการดําเนินการตามวตัถุประสงค์ของสํานักงาน
สง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

(๖) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรอืค่าบรกิารในการดําเนิน
กจิการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องสาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั  ทั >งนี> ตามหลกัเกณฑ์
และอตัราที%คณะกรรมการกาํกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลักาํหนด 

(๗) ดําเนินการอื%นใดที%จําเป็นหรอืต่อเนื%องเพื%อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสาํนักงาน
สง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

การลงทุนตาม (๔) และการกู้ยืมเงินตาม (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
และเงื%อนไขที%คณะกรรมการกาํกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลักาํหนด 

 

มาตรา ๔๔  สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัอาจมรีายไดจ้าก 

(๑) ทุนประเดมิที%รฐับาลจดัสรรใหต้ามมาตรา ๖๐ 

(๒) เงนิและทรพัยส์นิที%รบัโอนมาตามมาตรา ๖๒ 

(๓) เงนิอุดหนุนทั %วไปที%รฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๔) เงนิและทรพัยส์นิที%มผีูบ้รจิาคหรอืมอบให ้

(๕) ดอกผล และผลประโยชน์หรือรายได้อื%นใดที%เกิดจากการดําเนินการ 
ของสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

ทรพัย์สนิของสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิิทลัไม่อยู่ในความรบัผิดแห่งการ
บงัคบัคด ี

เงินและทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่ต้องนําส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน ยกเว้นดอกผล และผลประโยชน์หรอืรายได้อื%นตามวรรคหนึ%ง (๕)  
เมื%อใชจ้่ายตามอํานาจหน้าที%ของสาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัแลว้ ที%เหลอืใหนํ้าส่งคลงั
เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

 

มาตรา ๔๕  ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีผู้อํานวยการคนหนึ%ง  
ซึ%งคณะกรรมการกํากบัสาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัแต่งตั >ง มหีน้าที%บรหิารกจิการ
ของสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัขึ>นตรงต่อคณะกรรมการกํากบัสํานักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกิจดิจิทัล และจะให้มีรองผู้อํานวยการเป็นผู้ช่วยสั %งและปฏิบัติงานรองจาก
ผูอ้าํนวยการกไ็ด ้
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การแต่งตั >งผูอ้าํนวยการตามวรรคหนึ%ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา
ที%คณะกรรมการกาํกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลักาํหนด 

 

มาตรา ๔๖  ผูอ้าํนวยการตอ้งมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี> 
(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) สามารถทาํงานใหแ้ก่สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัไดเ้ตม็เวลา 

(๓) มอีายุไม่เกนิหา้สบิหา้ปีในวนัที%ไดร้บัการแต่งตั >ง 

(๔) เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม
หรอืกจิการดา้นเศรษฐกจิดจิทิลั และการบรหิารจดัการ 

(๕) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๖) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๗) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที%สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาํหรบัความผดิที%ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจรติต่อหน้าที%หรอืประพฤติชั %ว
อย่างรา้ยแรง 

(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามกฎหมาย 

(๑๐) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ%น หรอืผู้บรหิาร
ทอ้งถิ%น กรรมการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งซึ%งรบัผดิชอบการบรหิารพรรคการเมอืง ที%ปรกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าที%ของพรรคการเมอืง 

(๑๑) ไม่เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการที%เกี%ยวขอ้งกบัสาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดจิทิลั หรอืกจิการที%ขดัหรอืแย้งกบัวตัถุประสงค์ของสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

มาตรา ๔๗  ผู้อํานวยการมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี%ปี และอาจได้รบั
แต่งตั >งอกีไดแ้ต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระไม่ได ้

ในกรณีที%ข้อเท็จจรงิปรากฏว่า ผู้อํานวยการมีผลการประเมินตลอดทั >งสามปี 
ที%ผ่านมาอยู่ในขั >นตํ%ากว่าดีตั >งแต่สองปีขึ>นไป ให้ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการใหม่  
ในกรณีเช่นนี>  คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะแต่งตั >ง
ผู้อํานวยการที%พ้นจากตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการอีกไม่ได้ ในกรณีอื%น
ผูอ้าํนวยการอาจสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกใหม่ได ้
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การประเมนิผลตามวรรคสองใหค้ํานึงถงึผลประกอบการของสาํนักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลัเป็นสว่นสาํคญัดว้ย 

 

มาตรา ๔๘  เพื%อประโยชน์ในการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้อํานวยการ
ตามมาตรา ๔๗ ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดให้ม ี
การประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอกที%เป็นกลางและอสิระ  ทั >งนี> ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ที%คณะกรรมการกาํกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลักาํหนด 

 

มาตรา ๔๙  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๔๗ อาํนวยการ
พน้จากตําแหน่งเมื%อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการกํากบัสาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัใหอ้อก เพราะไม่ผ่าน
การประเมนิหรอืมผีลการประเมนิอยู่ในขั >นตํ%ากว่าดสีองปีตดิต่อกนั หรอืเมื%อคณะกรรมการ
กํากบัสาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั เหน็ว่าหากให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปจะก่อให้เกดิ
ความเสยีหายแก่สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัอย่างรา้ยแรง 

(๔) ไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที%สดุใหจ้าํคุก 

(๕) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๖ 

 

มาตรา ๕๐  เมื%อผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งให้รองผู้อํานวยการพ้นจาก
ตําแหน่งด้วยและในกรณีผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุผลจากการประเมิน 
ตามมาตรา ๔๗ หรอืมาตรา ๔๙ (๓) จะแต่งตั >งรองผู้อํานวยการที%พ้นจากตําแหน่งนั >น
เป็นผูอ้าํนวยการมไิด ้

นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวรรคหนึ%ง รองผูอ้ํานวยการพน้จากตําแหน่ง
เมื%อผูอ้าํนวยการสั %งใหพ้น้จากตําแหน่ง 

 

มาตรา ๕๑  ใหผู้อ้าํนวยการมอีาํนาจหน้าที% ดงัต่อไปนี> 
(๑) บริหารงานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดผลสัมฤทธิ | 

ตามภารกจิของสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั แผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดิจิทัล และตามนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื%อเศรษฐกิจ 
และสงัคม และระเบียบ ข้อบังคับ ที%คณะกรรมการกํากบัสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดจิทิลักาํหนด 



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๖๖๘

(๒) วางระเบยีบเกี%ยวกบัการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดจิทิลัโดยไม่ขดัหรอืแย้งกบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนด นโยบาย มต ิหรอืประกาศ 
ที%คณะกรรมการกาํกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลักาํหนด 

(๓) เป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งทุกตําแหน่ง เวน้แต่ผูด้ํารงตําแหน่ง 
ผูต้รวจสอบภายในและประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานและลูกจา้งของสาํนักงาน
ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัทุกตําแหน่งตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกํากบั
สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

(๔) แต่งตั >งรองผู้อํานวยการที%มีคุณสมบตัิและไม่เกินจํานวนที%คณะกรรมการ
กาํกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลักาํหนด 

(๕) บรรจุแต่งตั >ง เลื%อนเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยพนักงานและลูกจา้ง 
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั >งนี> ตามระเบียบหรือข้อบังคับ 
ของคณะกรรมการกาํกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

(๖) ปฏิบตัิการอื%นใดตามระเบียบ ข้อบงัคบั และมติของคณะกรรมการกํากบั
สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

 

มาตรา ๕๒  ในกจิการที%เกี%ยวกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้ํานวยการเป็นผูแ้ทนของ
สาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั และเพื%อการนี>ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจใหบุ้คคลใด
ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด ้แต่ทั >งนี> ต้องเป็นไปตามระเบยีบที%คณะกรรมการกํากบั
สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลักาํหนด 

การรักษาการแทน และการปฏิบัติหน้าที%แทน ให้เป็นไปตามระเบียบที%
คณะกรรมการกาํกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลักาํหนด 

 

มาตรา ๕๓  การบัญชีของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้จดัทําตาม
มาตรฐานการบัญชีตามแบบและหลกัเกณฑ์ที%คณะกรรมการกํากบัสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกจิดจิทิลักาํหนด 

 

มาตรา ๕๔  ขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที%ของรฐัซึ%งอยู่ระหว่างการปฏบิตังิานชดใช้
ทุนการศกึษาที%ไดร้บัจากส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐั ที%ไดโ้อนยา้ยมาปฏบิตัหิน้าที%
ที%สาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้งัคบับญัชาต้นสงักดั 
ให้ถอืเป็นการชดใช้ทุนตามสญัญา และมสีทิธนิับระยะเวลาการปฏบิตัิงานในสํานักงาน
สง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั เป็นระยะเวลาในการชดใชทุ้นตามสญัญาดว้ย 
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มาตรา ๕๕  ให้สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทํางบดุล งบการเงิน  
และบญัชทีาํการสง่ผูส้อบบญัชภีายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ>นปีบญัชทีุกปี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที%สํานักงาน 
การตรวจเงนิแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบญัชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพย์สินของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทุกรอบปี แล้วทํารายงานผล 
การสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการกาํกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

 

มาตรา ๕๖  ให้สาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัจดัทํารายงานการดําเนินงาน
ประจําปีเสนอรฐัมนตรีภายในหนึ%งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ>นปีบัญชี และเผยแพร่
รายงานนี>ต่อสาธารณชน 

รายงานการดําเนินงานประจาํปีตามวรรคหนึ%ง ใหแ้สดงรายละเอยีดของงบการเงนิ
ที%ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั >งผลงานของสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิิทลั 
ในปีที%ล่วงมาและรายงานการประเมนิผลการดําเนินงานของสาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดจิทิลัในปีที%ล่วงมาแลว้ 

การประเมนิผลการดําเนินการของสาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัตามวรรคสอง 
จะต้องดําเนินการโดยบุคคลภายนอกที%คณะกรรมการกํากบัสาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดจิทิลัใหค้วามเหน็ชอบ 

 

มาตรา ๕๗  ให้รฐัมนตรมีีอํานาจกํากบัดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงาน
ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที%และตามกฎหมาย มติคณะรฐัมนตร ี
ที%เกี%ยวขอ้ง นโยบายและแผนระดบัชาติว่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม 
และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั เพื%อการนี>ให้รฐัมนตรีมีอํานาจสั %งให้
ผู้อํานวยการชี>แจง แสดงความคิดเห็น หรือทํารายงานและมีอํานาจยบัยั >งการกระทํา 
ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที%ข ัดต่ออํานาจหน้าที%ของสํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล นโยบายของรฐับาล มติคณะรฐัมนตรีที%เกี%ยวข้อง นโยบายและแผน
ระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื%อเศรษฐกิจและสังคม หรือแผนยุทธศาสตร ์
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตลอดจนสั %งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี%ยวกับการดําเนินการ 
ของสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัได ้
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บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๘  ในวาระเริ%มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 
ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และวรรคสอง เพื%อปฏิบตัิหน้าที%เท่าที%จําเป็นไปพลางก่อน 
แต่ไม่เกนิเกา้สบิวนันบัแต่วนัที%พระราชบญัญตันีิ>ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๕๙  ในวาระเริ%มแรก ที%ยงัไม่มคีณะกรรมการกํากบัสํานักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลัตามพระราชบญัญตันีิ> ใหค้ณะกรรมการกาํกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิ
ดจิทิลั ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงดจิทิลัเพื%อเศรษฐกจิและสงัคม เป็นประธานกรรมการ 
เลขาธกิาร และผูม้คีวามรู ้ความเชี%ยวชาญ และความสามารถเป็นที%ประจกัษ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื%อสาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ  
ดา้นกฎหมาย หรอืดา้นอื%นที%เกี%ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
กํากบัสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทลัที%รฐัมนตรแีต่งตั >ง จํานวนสี%คน เป็นกรรมการ  
และใหผู้ป้ฏบิตัหิน้าที%ผูอ้ํานวยการตามวรรคสองเป็นเลขานุการของคณะกรรมการกํากบั
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยให้ปฏิบัติหน้าที%เป็นการชั %วคราวไปจนกว่า 
จะมคีณะกรรมการกาํกบัสาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัตามพระราชบญัญตันีิ> ซึ%งต้อง
ไม่เกนิหนึ%งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัที%พระราชบญัญตันีิ>ใชบ้งัคบั 

ในระหว่างที%ยงัไม่มกีารแต่งตั >งผู้อํานวยการตามพระราชบญัญตัินี> ให้รฐัมนตรี
แต่งตั >งผูท้ี%เหน็สมควรใหป้ฏบิตัหิน้าที%ผูอ้าํนวยการตามพระราชบญัญตันีิ>เป็นการชั %วคราว 
จนกว่าจะมกีารแต่งตั >งผูอ้าํนวยการตามพระราชบญัญตันีิ> ซึ%งตอ้งไม่เกนิหนึ%งรอ้ยแปดสบิวนั
นบัแต่วนัที%พระราชบญัญตันีิ>ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๖๐  ในวาระเริ%มแรก ให้คณะรฐัมนตรจีดัสรรทุนประเดมิให้แก่กองทุน
และสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัตามความจาํเป็น 

 

มาตรา ๖๑  ในวาระเริ%มแรก ให้รฐัมนตรเีสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื%อพิจารณา 
ใหข้า้ราชการ พนกังาน เจา้หน้าที% หรอืผูป้ฏบิตังิานอื%นใดในหน่วยงานของรฐั มาปฏบิตังิาน
เป็นพนักงานของสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิิทลัเป็นการชั %วคราวภายในระยะเวลา 
ที%คณะรฐัมนตรกีาํหนดได ้
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มาตรา ๖๒  เมื%อพระราชบญัญตันีิ>มผีลใชบ้งัคบัแลว้ ใหพ้ระราชกฤษฎกีาจดัตั >ง
สาํนักงานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และพระราชกฤษฎกีาจดัตั >งสาํนักงานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ห่งชาต ิ(องคก์าร
มหาชน) (ฉบบัที% ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอนัยกเลกิและให้บรรดากิจการ เงินและทรพัย์สนิ 
สทิธิ หนี> รวมทั >งงบประมาณของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) ที%มอียู่ในวนัก่อนวนัที%พระราชบญัญตันีิ>ใชบ้งัคบั ตกเป็นของสาํนักงาน
สง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

 

มาตรา ๖๓  ให้โอนเจ้าหน้าที%และลูกจ้างของสํานักงานส่งเสรมิอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั >งสํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และที%แก้ไขเพิ%มเติม  
ซึ%งปฏบิตัหิน้าที%อยู่ในวนัก่อนวนัที%พระราชบญัญตันีิ>ใชบ้งัคบัไปเป็นพนักงานหรอืลูกจา้ง
ของสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัเป็นการชั %วคราว 

ภายในหนึ%งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัที%พระราชบญัญตันีิ>ใชบ้งัคบั ให้สาํนักงาน
สง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัดําเนินการคดัเลอืกเจา้หน้าที%หรอืลูกจา้งตามวรรคหนึ%งเพื%อบรรจุ
เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัต่อไป 

พนักงานหรอืลูกจ้างผู้ใดได้รบัการคดัเลือกและบรรจุตามวรรคสอง ให้มีสทิธ ิ
นบัระยะเวลาทาํงานที%เคยทํางานอยู่ในสาํนกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) ต่อเนื%องรวมกบัระยะเวลาทาํงานในสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 

เจ้าหน้าที%หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ%งผู้ใดไม่ประสงค์จะทํางานในสํานักงาน
ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัต่อไปหรอืไม่ไดร้บัการคดัเลอืกและบรรจุตามวรรคสอง ใหถ้อืว่า
เป็นการเลิกจ้างและให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างตามประกาศ ระเบียบ  
หรือข้อบังคับของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทิลัในส่วนที %เกี %ยวกบัการเลกิจา้ง 
และการไดร้บัค ่าตอบแทนการเลกิจา้งดงักล่าว ซึ %งต ้องไม ่น้อยกว่าที%กําหนดไว ้
ในกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงนิทดแทน แต่สําหรบักรณีการไม่สมคัรใจจะทํางานในสํานักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลั ต้องแสดงความจํานงภายในสามสบิวนันับแต่วนัที%พระราชบญัญัตินี> 
ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๖๔  ในระหว่างที%ยังมิได้มีการออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
ในส่วนที% เกี%ยวข้องกับสํานักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัลตามพระราชบัญญัติ นี> 
คณะกรรมการกํากบัสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจิทลัสามารถกําหนดให้นําประกาศ 
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ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของสาํนักงานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือองค์การมหาชนอื%นซึ%งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงดิจิทัล 
เพื% อเศรษฐกิจและสังคมที%ใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที%พระราชบัญญัตินี> ใช้บังคับ 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัสาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัได ้ ทั >งนี> เท่าที%ไม่ขดัหรอืแยง้
กบัพระราชบญัญตันีิ> 

 

มาตรา ๖๕  การดําเนินการออกประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับตาม
พระราชบญัญัตินี>ให้ดําเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในหนึ%งปีนับแต่วนัที%พระราชบญัญัตินี> 
ใชบ้งัคบั หากไม่สามารถดาํเนินการได ้ใหร้ฐัมนตรรีายงานเหตุผลที%ไม่อาจดําเนินการได้
ต่อคณะรฐัมนตรเีพื%อทราบ 

 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา คอมพวิเตอรแ์ละธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

 ๖๗๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี> คอื โดยที%เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื%อสารในดา้นดจิทิ ลัไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา 
และขบัเคลื%อนเศรษฐกิจและสงัคม รวมทั >งส่งผลต่อฐานความรู้และขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัของประเทศ ซึ%งหน่วยงานภาครฐัและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการ 
นําระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทลัดงักล่าวมาใช้ในการพัฒนาศกัยภาพและประสทิธิภาพ 
ของการให้บริการ เพื%อประโยชน์ที%ประชาชนจะได้รับหรือการพัฒนาในการแข่งขัน 
ทางธุรกิจของภาคเอกชน แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื%อสารในดา้นดจิทิลัอย่างเป็นระบบที%จะสามารถตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะนําไปสู่การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  
ดังนั >น เพื%อให้การพัฒนาดิจิทัลเพื%อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศครอบคลุมการ
ดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ที%มสี่วนสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
และการวางโครงสร้างพื>นฐานสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื%อลดความซํ>าซ้อนในการ
ดําเนินงานและส่งเสรมิกจิกรรมในด้านเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศทั >งของภาครฐั 
และภาคเอกชน  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ> 


